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Nadie creía que podía llegar a vivir algo así, nadie esta-
ba preparado. La pandemia de Covid-19 ha significado 
un antes y un después para todos, con muchos aspectos 
negativos, con muchas pérdidas, pero también ha hecho 
aflorar sentimientos llenos de solidaridad y humanidad.

Durante los dos meses críticos de esta crisis sanitaria, 
el Hospital Sagrat Cor y sus colaboradores han demos-
trado una extraordinaria capacidad de adaptación a la 
nueva realidad, y un alto grado de responsabilidad y 
compromiso con el sistema sanitario y con la sociedad.

Un claro ejemplo de esta capacidad de adaptación a los 
cambios ha sido el Área Sociosanitaria. Como centro 
sociosanitario de referencia para una población de unos 
de 160.000 habitantes, nuestro hospital ha respondido 
con creces a las expectativas, atendiendo a pacientes con 
una enorme complejidad. Este hecho consolida nuestra 
trayectoria de excelencia en cuidados intermedios y de-
muestra la importancia de este ámbito asistencial en la 
actualidad y en el futuro.

En un tiempo récord se han llevado a cabo un sinfín 
de actuaciones que han hecho posible hacer frente a la 
situación de emergencia. Las acciones principales que-
dan plasmadas -dando cabida a la emoción- por nuestro 
director médico, al inicio del reportaje de este Entre tots.

Una de las principales medidas que evitaron la expan-
sión de virus al resto de equipamientos fue la conver-
sión de la unidad sociosanitaria en una unidad de Covid 
-proceso al que hace referencia el Dr. Bernades en el 
Parlem-hi-, junto con la transformación de la Unidad 
de Patología Dual en Unidad de Aislamiento Covid de 
Salud Mental. 

Todas estas actuaciones no habrían sido posible sin ellos: 
nuestros colaboradores. No nos estamos refiriendo ex-
clusivamente al personal sanitario sino, también, al per-
sonal de los servicios centrales (farmacia, administración, 
personas, sistemas, mantenimiento, fisioterapia, logope-
dia, etc.) y a todo el personal de empresas subcontratadas 
(limpieza, alimentación, seguridad y lavandería). Nues-
tros profesionales lo han dado todo, siempre ayudando al 
prójimo y poniendo el valor de la Hospitalidad delante 
de toda actuación. A ellos les queremos dedicar este nú-
mero especial del Entre tots, donde recogemos testimo-
nios escritos y visuales de los servicios asistenciales, que 
nos ayudarán a tener presente el que ha sido, quizás, uno 
de los momentos más difíciles de nuestras vidas pero, 
también, uno de los que más nos ha unido.

Entre tots | Editorial
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Iniciatives de pacients de l’Àrea de Rehabilitació 
en època de Covid-19

L’Hospital Sagrat Cor rep donacions i 
cessions de més d’una vintena d’entitats

Exemples dels 
dibuixos i textos per 
felicitar la Diada de 
Sant Jordi.

(Fer clic per 
veure el vídeo)

M. Álvarez i G. Català. L’art, al llarg de la història, ha estat una expressió que ha re-
presentat un moment social i cultural de la humanitat. La situació de confinament va 
comportar que fos necessari reforçar les modalitats terapèutiques que no inclouen la 
paraula com a instrument de mediació. Així, aquelles persones amb més dificultat per 
transmetre emocions a nivell verbal i que solen manifestar les emocions a través de l’ex-
pressió corporal han tingut un espai per a reconèixer què senten, poder-ho compartir i 
saber entendre els sentiments dels altres. 

A l’Àrea de Rehabilitació de l’Hospital hi ha hagut iniciatives en les quals s’ha utilitzat 
l’activitat com a dinàmica inclusiva, fent servir l’art com a eina que possibilita l’expressió 
d’un estat personal i que, alhora, genera un espai d’ajuda mútua entre usuaris, a partir de 

posar paraules a tot allò inconscient. 

Amb això, a la Unitat de Reinserció Social va sorgir el desig de 
fer arribar un missatge d’agraïment a l’esforç professional i a la 
resta de companys a través d’un vídeo, aconseguint que, a par-
tir de les diferents imatges, es pogués connectar amb les seves 
emocions, fet que va suposar portar a la claredat una agitació 
confosa del seu estat anímic (Kogan, P., 1965).

Aquest llenguatge creatiu ha estat un espai de construcció 
comú entre pacients i professionals. El sentit principal recau en 

treballar des del desenvolupament integral de la persona amb un llenguatge que apropi 
a la sensibilitat, expliqui realitats percebudes i, des d’aquest punt, s’iniciï un procés de 
creixement personal. L’expressió artística i tots els processos creatius són instruments 
portadors de sentit. Així doncs, l’expressió emocional no verbal com a eina terapèutica ha 

tingut la capacitat d’il·lustrar als usuaris de la Unitat de Reinserció Social la seva realitat 
interna i facilitar el procés d’adonar-se i ser conscients dels fenòmens que componen la 
seva manera de sentir, pensar i ser.

D’altra banda, els pacients del programa psicogeriàtric, en un moment d’incertesa, van 
voler ser partícips d’una Diada de Sant Jordi molt diferent a la d’altres anys i, amb molta 
il·lusió, ganes i alegria, van elaborar roses de paper, il·lustracions i textos poètics en versió 
original, que van servir per felicitar la Diada a tota la comunitat hospitalària.

Un cop més, com ja ha passat en altres situacions concretes, els pacients han seguit do-
nant lliçons d’adaptació a noves realitats.

Redacció. Durant la pandèmia de Covid-19, l’Hospital Sagrat Cor ha rebut donacions 
i cessions de més d’una vintena d’entitats, que han estat de gran utilitat per poder fer 
front a la situació d’emergència sanitària.

Els productes aportats han estat diversos, des de material sanitari, com mascaretes, 
guants, visors, bates o portasèrums, fins a tauletes, productes d’alimentació i begudes, 
així com llits i carros de cures. 

Les entitats que han realitzat aquestes donacions i cessions i, a les quals, el Centre vol 
mostrar la seva gratitud, són les següents: UAB, SISTAL, Associacions particulars 
de Barcelona i Osca, Telefónica, CaixaBank, MediaMarkt, Mossos d’Esquadra de 
Martorell, Manufacturat per professionals del centre i particulars, Col·legi de Metges 
de Barcelona, SEAT, Ajuntament de Martorell, Farmàcia Franquesa, Serunion, Arc 
de Sant Martí, Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, Clínica Dr. Bladé, Cafès 
Saula de Sant Feliu, La Masia-FC Barcelona, Font Vella, Pastisseria Can Rosell de 
Martorell, Clínica Grau de Barcelona i Daiichi Sankyo.

http://www.dropbox.com/s/kjy4qcsgoeqlciw/VIDEO-2020-05-20-11-43-17.mp4
http://www.dropbox.com/s/kjy4qcsgoeqlciw/VIDEO-2020-05-20-11-43-17.mp4
http://www.dropbox.com/s/kjy4qcsgoeqlciw/VIDEO-2020-05-20-11-43-17.mp4
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Seguimiento epidemiológico durante la crisis 
por COVID-19

C. Avella i M. Plana. Cuando una persona ingresa para hospitalización, hay el com-
promiso de proporcionarle los cuidados necesarios y brindarle protección. Esto implica 
poner en práctica el conocimiento y habilidades tanto a nivel asistencial como en otros 
ámbitos.

La vigilancia epidemiológica es el proceso de evaluación y control de la salud de un 
grupo de personas. Tiene por objetivo identificar y contribuir a las acciones que evitan la 
propagación de las enfermedades infecciosas, como la COVID-19, y permite diseñar es-
trategias destinadas a enfrentar y combatir las enfermedades. Asimismo, la información 
que aporta permite tomar decisiones más oportunas y con mayor criterio. 

Se llevó a cabo la vigilancia epidemiológica de 
COVID-19 en el Hospital, con la motivación de 
ofrecer lo mejor de cada uno a aquellos que se en-
contraban bajo el cuidado de la Institución. Cabe 
recordar que los datos que se estaban tratando 
no eran meras cifras, sino personas que estaban 
a cargo del Centro, muchas de las cuales precisa-
ban de indicaciones al estar ingresadas en unida-
des cerradas. Aquellas que no habían contraído la 
enfermedad dependían de los profesionales para 
mantenerse sanas, mientras que quienes presen-
taban infección por COVID-19 precisaban de 
atención sanitaria para su recuperación y para no 
contagiar a otros.

Dada la situación de pandemia, se realizó un control exhaustivo de los pacientes en aisla-
miento. El primer aislamiento se llevó a cabo el 13 de marzo. En el pico de la pandemia, 
las unidades de aislamiento eran CV0, CV1, P2, P1, 3 habitaciones de P0 y UPD (para 
pacientes de salud mental). A partir del 20 de marzo se pactó el ingreso de pacientes 
COVID-19 positivos provenientes de fuera de la Entidad. 

No se pudo realizar la prueba PCR desde el Hospital hasta el 25 de marzo (pacientes 
y profesionales). Para la utilización de PCR era imprescindible la coordinación con el 
HCM, por lo que había un decalaje de 24 horas entre la petición y la recogida de la mues-
tra. Cuando fue posible, se llevó a cabo un cribaje PCR a los pacientes ingresados, sistemá-
ticamente por unidades. Tras este primer cribaje, se diseñó un plan de gestión de personal 
específico de las unidades RH3, RH4 y RH5, limitando los profesionales que prestaban 
asistencia en estas plantas para minimizar el riesgo de contagio.

Hasta el día 24 de junio, se habían realizado 1.010 pruebas PCR (679 a pacientes y 331 a 
profesionales). Se llegó a disponer de 50 test rápidos, que fueron utilizados en urgencias 
previas al ingreso. Desde el 1 de junio, la petición de prueba PCR para los pacientes puede 
realizarse desde el programa SAVAC.

Contar con la información transversal actualizada de forma diaria y semanal, además de 
poder visualizar las tendencias de contagios, casos o ingresos longitudinalmente en el 
tiempo, permitió informar la toma de decisiones que exigían las circunstancias rápida-
mente cambiantes de la epidemia. 

Esta crisis sanitaria ha exigido que todos pongamos de nuestra parte y, como comunidad, 
contribuir con las habilidades y esfuerzo de cada uno, más allá, incluso, de lo asistencial, 
para lograr el objetivo de minimizar el impacto del virus.

Se llevó a cabo la vigilancia 
epidemiológica de COVID-19 
en el Hospital, con la moti-
vación de ofrecer lo mejor de 
cada uno a aquellos que se 
encontraban bajo el cuidado 
de la Institución

Grup d’Atenció a les Famílies. El 30 de març es va crear un 
grup d’urgència anomenat ‘Famílies Covid’ amb l’objectiu de 
ser el nexe d’unió entre els pacients ingressats a l’Àrea Socio-
sanitària i les seves famílies.

El grup, format per professionals de Treball Social i Psicologia, 
ha tingut la missió diària (inclosos caps de setmana) d’informar 
les famílies de l’estat de salut del seu familiar ingressat.

Aquesta experiència, malgrat ser molt estressant, ha estat 
(i és encara) molt gratificant, tant a nivell professional com 
personal. S’ha aconseguit pal·liar, en la mesura del possible, 
la distància que separava el pacient dels seus éssers estimats, 
creant un vincle amb les famílies, que s’han mostrat sempre 
molt agraïdes.

Aquest apropament ha estat possible, també, gràcies a video-
trucades entre pacient i família, sentint l’escalfor i la força que 
els familiars enviaven als seus estimats en aquells moments tan 
durs on no podien acompanyar-los (cal dir que les videotruca-
des encara es fan).

Tot plegat ha comportat, en els professionals, un sentiment 
d’orgull d’haver fet una gran feina, que s’ha demostrat que era 
imprescindible per al pacient, per a la seva família i per ajudar 
els companys que estaven a primera línia.

Grup d’urgència ‘Famílies Covid’ per a pacients 
de l’Àrea Sociosanitària

Missatge d’agraïment de la 
família de la primera pacient 
de Covid-19 donada d’alta.
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D. Chesa i D. Gutiérrez. A mitjan març, just quan la pandèmia de SARS-CoV-2  
començava a prendre volada, la Unitat de Patologia Dual (UPD) de l’Hospital Sagrat 
Cor de Martorell va ser destinada a ser utilitzada com a Unitat d’Aïllament per a con-
tenir els possibles casos que apareguessin entre la població de pacients ingressats a les 
unitats de salut mental del Centre.

Al llarg del període de màxima incidència de la pandèmia, aquesta decisió, preventiva i 
primerenca alhora, ha demostrat ser determinant per a contenir els contagis en un espai 
tancat i ple de persones especialment vulnerables a l’atac del virus. També ha estat essen-
cial el treball d’screening dut a terme, inicialment, en condicions molt desfavorables per 
la gairebé nul·la disponibilitat per part dels hospitals de test PCR o serològics. Aquest 
treball, amb el suport d’una curosa exploració i valoració clínica, va permetre aïllar a la 
UPD els casos sospitosos i els possibles contactes, per preservar la resta de pacients de 
les unitats d’aguts (2), subaguts (1) i rehabilitació (6). Les mesures establertes de forma 

general a tot l’Hospital, limitant les visites ex-
ternes, els permisos i els contactes dels pacients 
amb persones de fora de la Institució, van aca-
bar de definir un entorn gairebé blindat contra 
la COVID-19.

Per reeixir aquest objectiu, la UPD ha funcio-
nat com una unitat mixta especialitzada on s’ha 
realitzat el diagnòstic, tractament i seguiment 
del procés causat per la COVID-19, així com 
la valoració i les teràpies adients als processos 
de salut mental dels pacients de l’Hospital. A 
banda dels pacients de les unitats de salut men-
tal del Centre, s’han atès casos de l’Hospital de 
Martorell o de residències. Aquests han estat 
pacients que, per la seva casuística associada es-
pecífica (toxicomanies, alteracions de conduc-
ta, etc.), requerien una supervisió psiquiàtrica, 
a més del seguiment per COVID-19. Per dur 
a terme la feina, l’atenció de medicina interna 

ha estat coberta per l’internista d’aquestes unitats amb l’ajuda de dues residents de psi-
quiatria, una de les quals ha elaborat un protocol de registre de casos i incidències que 
ha permès fer un seguiment més controlat de l’afectació de la COVID-19 a l’Hospital. 
Pel que fa a la part de psiquiatria, han estat els psiquiatres de la UPD els encarregats del 
tractament de la salut mental.

Menció a part mereix tot el personal d’infermeria habitual, tant de dia com de nit i com 
de cap de setmana, i tots els que hagin pogut venir de manera puntual en qualsevol mo-
ment. Ells són qui han dut el pes de la feina amb professionalitat i amb una humanitat 
i generositat que han de fer sentir a l’Hospital un immens orgull i agraïment. Gràcies a 
tots ells.

Els pacients atesos, procedents de les unitats del Centre o de les seves urgèn-
cies psiquiàtriques, amb simptomatologia compatible o per contacte sospitós 
amb COVID-19, han estat 44 fins a data de 26 de maig, dels quals, finalment, 
20 van resultar ser positius en la prova de PCR. Només s’han dut a terme tres 
derivacions a l’Hospital de Martorell (2 van ser èxitus) i l’altra va retornar al 
cap d’uns dies i es va recuperar, així com la resta dels pacients que han estat 
ingressats a la UPD.

Les mesures adoptades, l’agilitat en el trasllat dels pacients a la Unitat d’Aï-
llament davant la mínima sospita, l’actitud, la professionalitat admirables i 
la total disposició de tot el personal que ha estat treballant, juntament amb 
la bona coordinació amb la resta d’unitats, ha fet possible un control molt 
satisfactori de la pandèmia dins de l’Hospital. 

La conversió de la Unitat de Patologia Dual en 
Unitat d’Aïllament Covid de Salut Mental

Les mesures adoptades, 
l’agilitat en el trasllat 
dels pacients a la Unitat 
d’Aïllament, l’actitud, la 
professionalitat admirables 
i la total disposició de tot el 
personal, juntament amb la 
bona coordinació amb la resta 
d’unitats, ha fet possible un 
control molt satisfactori de la 
pandèmia

Entre tots | Actualitat Sagrat Cor
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La incertesa i l’estrès que comporten les dificultats en l’atenció sanitària i social durant un brot 
epidèmic com el coronavirus (COVID-19) pot afavorir l’aparició de símptomes com ansietat, por, 
culpa, tristesa, insomni,...., que exigeix una especial atenció a les necessitats de suport emocional i 
psicològic del personal sanitari. 

Per això, l’Hospital Sagrat Cor ofereix un  

PROGRAMA D’ESCOLTA I ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A PROFESSIONALS 
DE GERMANES HOSPITALÀRIES HOSPITAL SAGRAT COR. 

Tens sentiments de tristesa, 
por, angoixa o et costa 
gestionar les emocions 
degut a la situació actual? 

Doncs,  

NO ESTÀS SOL 
t’oferim un espai d’escolta i 
suport psicològic. 

A qui va dirigit? 
A qualsevol professional de la nostra Institució, ja estigui treballant o en situació d’aïllament. 

Com es sol·licita? 
Envia el teu nom, unitat o servei on treballes i el telèfon de contacte a:  
suportpsicologic.hsagratcor@hospitalarias.es  
i un professional es posarà en contacte telefònicament amb tu a la major brevetat possible. 

Tots els nostres professionals estan subjectes al deure de secret 
professional i deure de confidencialitat en matèria de protecció de dades. 

Programa d’escolta i atenció 
psicològica per a professionals

Gestos solidaris durant la pandèmia

J. Tristany. L’experiència adquirida en les dues últimes dècades sobre la 
intervenció sanitària en incidents amb múltiples afectats ha influït en el 
desenvolupament d’estratègies específiques en l’assistència en salut mental 
de les persones afectades indirectament per aquests esdeveniments. Aquest 
abordatge, complementari a la intervenció mèdica, és imprescindible. Els 
estudis assenyalen que la intervenció dels professionals de la salut mental 
és una estratègia eficaç per limitar la incidència de psicopatologia secun-

dària a aquests incidents, alhora que 
promou un funcionament orientat 
cap a la recuperació i normalització 
global, en un temps menor i amb 
menys conseqüències indesitjables, i, 
per tant, amb menys costos globals 
(personals, socials i econòmics).

Les estratègies davant de crisis sani-
tàries comparteixen objectius amb al-
tres incidents amb múltiples afectats. 
En aquestes circumstàncies, la reper-
cussió emocional té una focalització 
dual, tant sobre la població general 
afectada com, també, sobre els profes-
sionals sanitaris que estan implicats 
en la seva assistència i que són pobla-
ció amb un risc elevat d’estar afectada 
per la mateixa patologia que atén. 

La incertesa i l’estrès que comporten 
les dificultats en l’atenció sanitària i 
social durant un brot epidèmic, com 
el que estem patint amb la Covid-19, 
podia afavorir l’aparició de símpto-
mes, com ansietat, por, culpa, tristesa, 
insomni..., que exigeixen una especial 
atenció a les necessitats de suport 
emocional i psicològic del personal 
sanitari.

Per aquest motiu, des de l’Hospital Sagrat Cor es va posar en marxa un 
programa d’escolta i atenció psicològica per als professionals sanitaris de 
la Institució, tant per als que estiguessin treballant, de baixa o en situació 
de quarantena.

Per tal de poder sol·licitar aquest servei, es va habilitar una adreça de co-
rreu -suportpsicologic.hsagratcor@hospitalarias.es- a través de la qual, una 
vegada establert el contacte, en un termini màxim de 48 h, un psicòleg/
loga es posa en contacte amb la persona sol·licitant i li realitza l’atenció i el 
seguiment que es consideri oportú.

E. Romaguera. Davant la situació viscuda a nivell social i sanitari degut a la pandèmia 
de la COVID-19, el Grup de Solidaritat de l’Hospital Sagrat Cor va plantejar-se rea-
litzar un acció adreçada a la població de Martorell.

Per tots és sabut que el fet de no poder treballar en alguns sectors laborals i les empre-
ses que s’han acollit a ERTO han provocat que un gran nom-
bre de famílies hagin vist altament alterats els seus ingressos 
econòmics. Aquesta situació ha comportat que moltes persones 
s’adrecessin a institucions per demanar ajudes alimentàries.

Coincidint amb la setmana del Sagrat Cor, del 13 al 21 de juny 
es van organitzar dues accions en benefici de Càritas Martorell. 
La primera va ser la recaptació d’aliments. Així, es va contac-
tar amb l’entitat i el seu coordinador, Pere Miró, va facilitar al 
Grup de Solidaritat una llista de 10 productes: cereals, llegums 
(cigrons, mongetes, llenties), potets de fruita infantils, pasta (ta-
llarines i macarrons), arròs, oli i Cola Cao. Aquests productes es 
van dipositar a la sala annexa al punt de fixatge, habilitada per a 
aquest propòsit. El resultat de la acció va ser una recaptació de 
293,5 kg. Càritas Martorell va mostrar un enorme agraïment a 
l’acció duta a terme en benefici de la seva entitat. Des del Grup 
de Solidaritat es vol agrair el suport que la campanya va tenir 
entre els seus col·laboradors.

La segona activitat realitzada va ser la venda de mascaretes i gorres quirúrgiques, con-
feccionades de manera altruista per Pilar Masó, mare de la col·laboradora Sara Asadi. 
Aquests productes es podien adquirir a la recepció de l’Hospital per uns preus molt 
assequibles: 3 euros les mascaretes infantils i 5 euros les d’adult i les gorres. Cadascun 
dels materials es presentava en un embolcall transparent, que garantia la normativa 
higiènica. La recaptació total va ser de 410 euros.

Cartell del programa 
d’escolta i atenció 
psicològica per a 
professionals.

Coordinador i voluntaris de 
Càritas Martorell, amb el 
volum d’aliments entregats.

Pilar Masó, qui 
va confeccionar 
gorros i mascaretes 
quirúrgiques per a 
l’Hospital.
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Amb una certa incredulitat i distància miràvem les notícies que ens arribaven de la Xina 
i d’Itàlia. Tot semblava molt lluny. Inclús, quan les autoritats sanitàries, a principis de 
febrer, difonien els primers protocols i recomanacions, i nosaltres els traslladàvem a la 
nostra realitat, ho fèiem amb un cert escepticisme. Això no ens arribarà aquí. Però va 
arribar, ja ho crec que va arribar.

No recordo el moment precís però sí la setmana: la setmana del 9 de març. Potser una set-
mana o dues abans es començava a percebre que alguna cosa ens podria passar, però no va 
ser fins aquell moment que vam constatar que calia prendre, de manera urgent, una sèrie 
de mesures per tal de fer front a allò que ja s’anunciava com una emergència sanitària.

Constituït el Consell de direcció com a Comitè de crisi, durant aquells primers dies de 
març es van prendre un seguit de decisions que es van plasmar en el primer Pla de con-
tingència, un document dinàmic que es va anar actualitzant amb la velocitat de la pròpia 
expansió del virus. 

No m’estendré explicant minuciosament les múltiples accions que s’han realitzat durant 
aquests dos mesos de pandèmia, donat que per tots és conegut el pla de contingència i 
les successives modificacions que s’han difós a través dels comunicats interns que s’han 
anat publicant en aquest període, però enumeraré, breument, algunes de les mesures que 
es van dur a terme.

L’Hospital Sagrat Cor, davant d’un gran repte

Entre tots | Parlem-ne

Així, vam confinar els pacients a les seves unitats, vam restringir l’accés de les famílies, vam reforçar i 
cobrir les baixes a les unitats d’hospitalització, vam convertir l’Àrea d’hospitalització sociosanitària en 
una clínica Covid, vam muntar una Unitat d’aïllament Covid de salut mental, vam tancar els serveis 
d’atenció diürna, vam prioritzar l’atenció telemàtica a la presencial als serveis d’atenció ambulatòria, 
vam organitzar una sistemàtica per realitzar PCR als nostres pacients i professionals, vam mobilitzar 
tots els recursos disponibles, humans i materials, vam mantenir una estreta col·laboració amb els 
representants dels treballadors a través de les reunions amb el Comitè d’empresa i el Comitè de se-
guretat i salut laboral, vam fer un Pla de comunicació del qual cal destacar la freqüent publicació de 
comunicats interns, vam...

Està clar que tot això i més no ho pot fer sol un Consell de direcció per molt que es constitueixi en 
un Comitè de crisi. Tot això ha estat possible perquè, ràpidament, els nostres professionals van enten-
dre la magnitud del repte i van donar el millor de si mateixos. Des del primer moment, les mostres 
de professionalitat, disponibilitat, compromís, valentia i generositat de la nostra gent van permetre 
afrontar la ingent tasca que teníem per davant.

Hem passat moments molt difícils durant aquests dos mesos, moltes emocions ens han envaït, hem 
après moltes coses, ens n’hem sortit. 

Esperem que no torni però, si torna, ens trobarà dempeus.

Carles Franquelo
Director mèdic
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14 15Serveis d’Atenció Comunitària 
d’Adults en Salut Mental del 
Baix Llobregat Nord
“Empezamos la crisis sanitaria con una sonrisa en 
la cara que, en pocos días, se nos heló, dando paso a 
la incertidumbre, a la angustia, al miedo… pero la 
fuerza, entereza y solidaridad del equipo asistencial 
nos sostuvo. Ya han vuelto las sonrisas a las caras”.

Entre tots | Parlem-ne

Serveis d’Atenció Comunitària  
d’Adults en Salut Mental del  
Baix Llobregat Centre
“Des de l’inici de la pandèmia els companys de comunitària 
s’han mostrat molt solidaris realitzant tasques que, 
habitualment, no duien a terme, per poder alleujar la càrrega 
de treball d’altres que tenien molta més feina”.

“Hem après a programar per tal que les administratives 
tinguessin més temps per atendre el telèfon, alguns companys 
s’han posat a la recepció per donar un cop de mà a les 
administratives, d’altres s’han fet càrrec de les agendes, etc”.
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Serveis d’Atenció Comunitària 
d’Adults en Salut Mental de l’Alt 
Penedès-Garraf
“El sentir una veu a l’altra banda del telèfon i que et respongui 
sabent el teu nom, que esperava la teva trucada... el donar valor 
a la paraula... l’escoltar amb més interès que mai la resposta a 
una pregunta tan senzilla com: com estàs?... l’acompanyar en 
aquests moments... això dona més sentit que mai a la nostra 
feina en aquests dies difícils”.

“La mascarilla nos ha escondido la sonrisa... pero nos ha 
enseñado a mirarnos a los ojos”.

Unitat de  
Patologia Dual
“Vam passar d’Unitat de 
Patologia Dual a Unitat 
d’Aïllament en temps rècord 
i amb resultats òptims. Hem 
pogut fer front al repte i al 
desconeixement gràcies al 
treball en equip”.
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Àrea 
Infantojuvenil
“Voldríem destacar la 
generositat que ha sorgit de 
la majoria de professionals, 
tant per ajudar l’equip com 
l’Hospital. També, l’agraïment 
demostrat per les famílies 
i pacients, pel fet de sentir-
se atesos telefònicament en 
moments tan complicats”.

Serveis d’Atenció Comunitària 
d’adults en Salut Mental del 
Berguedà
“Com a equip hem après a adaptar-nos a moments 
complicats, períodes canviants i circumstàncies inusuals, 
a ser forts i resistir, tot i les adversitats, tenint fe que 
sempre es pot ajudar i que, entre tots, ens en sortirem. 
Segons Charles Dickens, la duresa del comiat no té res a 
veure amb l’alegria del retrobament”.
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Àrea Sociosanitària
“La crisi Covid va provocar, el mes de març, una situació 
de col·lapse sanitari al nostre territori, generant una 
necessitat de resposta per part de l’Atenció Intermèdia. 
Això va implicar una adaptació estructural i professional 
de l’Hospital Sagrat Cor, que va arribar al seu punt màxim 
el dia 13 d’abril, amb 126 llits Covid a l’Àrea Sociosanitària 
i 16 llits Covid a l’Àrea de Salut Mental”.

“El compromís, la professionalitat, el treball en equip i la 
generositat han estat algunes de les eines dels treballadors 
de la nostra institució per afrontar aquesta epidèmia, que 
ha provocat situacions de gran impacte emocional”.

“Aquesta crisi ens ha fet créixer a nivell personal, 
professionalment i com a equip. D’altra banda, ha 
consolidat la importància de l’atenció sociosanitària al 
territori”.

Àrea de Rehabilitació en 
Salut Mental
“La situació viscuda arran de la Covid-19 ens ha afectat 
generant-nos bastanta incertesa i certa por a allò que pogués 
passar als pacients i a nosaltres mateixos, fet que ens ha portat 
a reinventar-nos en alguns aspectes, a donar-nos encara més 
suport, a aguantar-nos i a fer pinya entre tots”.

“Com a aspecte positiu, destacaríem la lliçó que ens han donat 
els nostres pacients (d’entrada, els més greus i cronificats) 
mostrant-nos una capacitat d’adaptació a una nova realitat 
difícil i desconeguda, que ha fet més fàcil la gestió de la 
pandèmia. També, la pinya que han fet els equips per superar 
qualsevol de les adversitats viscudes”.
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Àrea de Psiquiatria General
“La crisi de la COVID 19 ha deixat, també, la seva empremta a 
les unitats d’hospitalització en Salut Mental, Aguts i Subaguts, 
obligant a reorganitzar, en temps rècord, l’atenció al pacient 
amb trastorn mental greu amb necessitat d’internament”.

“La dedicació i l’esforç de tot el personal assistencial, de gestió 
i de tots els serveis implicats ha permès mantenir les unitats 
pràcticament lliures de contagis durant els tres intensos darrers 
mesos, mostrant el bo i millor de la seva professionalitat”.

Servei d’Hospitalització 
Domiciliària i Àrea 
d’Urgències
“Hemos tenido que adaptarnos a la nueva 
situación con una redistribución de nuestros 
enfermeros, que han tenido que reforzar la 
atención de urgencias en detrimento de la 
atención en la Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria. Esta unidad ha tenido que reducir 
el número de ingresos y las visitas presenciales, 
aunque ha incrementado el seguimiento a través 
de contacto telefónico”.

“Toda esta crisis nos ha ayudado a reflexionar y 
a cuestionarnos nuestra forma de trabajar hasta 
ahora, ya que nos ha obligado a plantearnos 
formas alternativas (variantes de telemedicina) 
que, a partir de este momento, quizá nos puedan 
ayudar a implementar y optimizar la asistencia 
en una nueva normalidad”.
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“El período COVID comenzó, para el Servicio de Farmacia, a 
principios de marzo, aunque, el momento agudo, tuvo lugar 
con la declaración del Estado de Alarma, o sea, el lunes 16 de 
marzo. Las primeras semanas tuvimos que adaptarnos a las 
necesidades funcionales cambiantes de las unidades del área 
Sociosanitaria, así como mantener las del Área de psiquiatría.

Por otro lado, hubo un importante aumento de la demanda de 
determinados productos, material sanitario y medicamentos, 
hecho que se tradujo en problemas en la gestión de compras 
por desabastecimiento. Nos fuimos organizando “sobre la 
marcha” (no había tiempo) y adaptándonos a la situación y a 
los cambios continuos de protocolos”. 

Serveis Centrals
“Desde el inicio de la pandemia, en el Área de 
Personas, hemos trabajado para velar por la seguridad 
de las personas e intentar asegurar los recursos para 
garantizar la continuidad asistencial. La coordinación 
con los distintos servicios, unidades y áreas, de 
manera diaria, era fundamental para llevar a cabo un 
seguimiento de las necesidades que se generaban. 

La pandemia ha forzado nuestra respuesta al cambio 
en su realidad más radical. Sin duda, la capacidad de 
reacción ha sido la competencia que nos ha permitido 
a todos hacerle frente y, organizativamente hablando, 
esta competencia se ha adquirido integrando la calidad 
profesional y personal.

Solidaridad, espíritu de equipo, generosidad, 
resiliencia… La crisis no ha impedido que emergiera lo 
mejor de nosotros mismos. 

Ahora deberíamos preservar lo que ha salido bien y 
cambiar las cosas importantes antes de ser atrapados 
por el día a día”.
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“L’etapa de la Covid-19 va comportar, per a l’equip de 
Rehabilitació Física, un període d’incertesa, angoixa, adaptació, 
superació i unió entre tots els professionals i amb la resta de 
companys i professionals de l’Hospital”.

“Desde el Servicio de Limpieza hemos hecho un gran equipo 
con todos los compañeros, que se ha extendido a todos los 
servicios del Hospital. Hemos vivido esta crisis con angustia… 
nunca nos hubiéramos imaginado que ocurriría algo así”.

“Los profesionales del Servicio de Mantenimiento del Hospital 
hemos experimentado sentimientos negativos, como la 
angustia, al no saber cómo afrontar la situación, pero también 
positivos, como el de la unión, el compañerismo, que nos han 
dado mucha fuerza. No perdimos las ganas y la ilusión de 
atender a los pacientes de la mejor manera posible, y de que 
todo saliera bien”.

“En el Área de Sistemas, este periodo 
nos ha traído nuevas formas de 
trabajar: videollamadas, teletrabajo, 
telefonía, atención remota, acceso 
remoto e-cap… y seguimos…”.

Hem compartit imatges a diari 
de manera voluntària, que ens 
han fet sentir una mica millor 
en moments tan complicats. 
Tots hem fet de tot, amb els 

sentiments a flor de pell. Hem demostrat que 
junts tenim molta força. En el cor de Germanes 
Hospitalàries hi som tots, cadascú amb una 
mirada però totes en la mateixa direcció.

(Fer clic per veure el vídeo)

Comunitat de Germanes
“Desde la Comunidad de Hermanas hemos 
vivido este tiempo con sentimientos muy 
parecidos a los de todos, con miedos, 
inseguridad… pero pronto vimos la 
necesidad de intensificar la oración por todos 
los enfermos y trabajadores del Hospital. 

Quisimos ser un pequeño faro de luz y 
esperanza que llegase a todos, y que les diese 
fuerza y ánimo para seguir adelante. Lo que 
nos brota, ahora, es gratitud hacia cada uno”.

https://www.dropbox.com/s/ywjsj4rq3h3w9m9/JuntsEnsEnSortiremV1.mp4?dl=0
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Actualitat Hospitalàries

Redacció. Hermanas Hospitalarias España organizó, el 17 de junio, el I 
Foro on-line para analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en la 
salud mental. Este webinar contó con la participación del doctor Manel 
Sánchez, subdirector médico del Hospital Sagrat Cor de Martorell y vice-
presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría, y del doctor Manuel 
Martín Carrasco, director médico de Hermanas Hospitalarias Navarra y 
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. El debate estuvo 
moderado por el doctor Francisco del Olmo, director médico de la Clínica 
San Miguel y del Complejo Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos 
(Madrid).

El Dr. Sánchez analizó el impacto de la Covid-19 en uno de los colectivos 
más afectados por esta crisis: la gente mayor. Por su parte, el Dr. Martín 
Carrasco habló de la repercusión de la pandemia en la salud mental a nivel 
de la población general, de los profesionales sanitarios y de las personas que 
ya tenían una patología mental.

Per saber-ne més clica aquí

Entre tots | Actualitat Hospitalàries

I Foro on-line sobre el impacto de la 
Covid-19 en la salud mental

Los doctores Manel Sánchez 
y Manuel Martín Carrasco 
participaron en el debate, 
moderado por el doctor 
Francisco del Olmo.

Información a colaboradores
Precauciones que deberás tener en cuenta cuando llegues a tu domicilio

Cuando vuelvas a tu domicilio tras tu trabajo en cualquiera de los centros de Hermanas Hospitalarias 
debes ser consciente de que puedes suponer un riesgo para las personas que conviven contigo.

Mientras dure la epidemia deberás realizarte
una vigilancia activa sobre aparición de síntomas: 

Debes tener la precaución de procurar
tener el menor contacto con: 

Si aparece 
sintomatología, 
comunícalo de 
inmediato a tu 
responsable

Si algún miembro 
de tu casa 
presenta 

sintomatología 
deberás ponerte 
en aislamiento

Di�cultad 
respiratoria, �ebre, 
tos seca, dolor de 

garganta, trastornos 
gastrointestinales

Mujeres
embarazadas

Personas con
afecciones crónicas: 
hipertensión arterial, 

enfermedades del corazón, 
diabetes,

 o inmunodeprimidas

Personas mayores
de 60 años

Al volver a casa intenta
no tocar nada

Si no has podido
hacerlo en tu
centro de trabajo,
date una ducha

Quítate los zapatos

Lava el móvil y las gafas
con agua y jabón o alcohol

Deja el bolso, la cartera,
las llaves en una caja si
dispones o a la entrada

Limpia con lejía las super�cies de 
lo que hayas traido de fuera antes 
de guardarlo (25 ml de lejía por 
litro de agua)

Lava la ropa personal, toallas y 
ropa de cama en un programa con 
una temperatura superior a los 
40 ºC y mejor si es a 60 ºC

Evita que terceras personas tengan 
contacto directo con tus �uidos 
corporales, especialmente orales o 
nasales. No compartas objetos de uso 
personal como cepillos de dientes, 
vasos, platos, cubiertos,…

Recuerda que puedes contaminar por 
fómites los teléfonos, mandos de 
televisión, material o�mático, grifos, 
pomos... por lo que te recomendamos 
que los limpies con desinfectantes de 
manera habitual

Limpia cocina y cuarto de baño con 
detergentes que tengan dentro de su 
composición la lejía, siendo 
recomendable que lo hagas con 
material desechable 

Mantén bien 
ventiladas las zonas 

comunes

Mantén las 
distancias.

Recomendable entre
1 y 2 metros

Evita tocarte los ojos, la 
nariz y la boca, ya que las 
manos pueden favorecer 
la transmisión del virus y 

el contagio

Usa pañuelos y
tíralos tras su uso

Higiene de manos 
frecuente, especialmente 
tras contactos directos 

con enfermos o su 
entorno

Al toser o 
estornudar

cúbrete la boca
y la nariz con el 
codo �exionado

En caso de que convivas con personas con patologías de 
riesgo duerme en camas separadas, utiliza baños diferentes 
en la medida de lo posible y/o desinféctalo en cada uso 

Infografía: Visual Thinking. Contenido elaborado por el Servicio de Prevención Mancomunado de Hermanas Hospitalarias

Redacció. Desde los centros de Her-
manas Hospitalarias España, coinci-
diendo con la Festividad de San Be-
nito Menni, se rindió un homenaje 
a los más de 800 voluntarios de la 
Organización, personas que, de una 
forma desinteresada, dedican parte 
de su tiempo a los usuarios y que, a 
causa de la pandemia de Covid-19, 
no pueden seguir desarrollando esta 
función. 

Así, se elaboró un vídeo, que  
se compartió en la página web  
www.hospitalarias.es y en las redes 
sociales de la Institución, con men-
sajes de agradecimiento a todos los 
voluntarios por la labor tan necesaria 
que llevan a cabo.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. Ante la situación de pandemia provocada 
por la COVID 19, desde el Servicio de Prevención 
Mancomunado de Hermanas Hospitalarias España 
se elaboró una infografía dirigida a todos los colabo-
radores de la Institución con precauciones a tener en 
cuenta en el momento de llegar al domicilio.

Estas recomendaciones incluyen, entre otras, una vi-
gilancia activa sobre la aparición de síntomas, medi-
das de limpieza del hogar, así como un menor contac-
to con los grupos de riesgo. 

Este documento se elaboró en castellano, catalán y 
euskera.

Per saber-ne més clica aquí

Agradecimiento 
a los más de 800 
voluntarios de 
Hermanas 
Hospitalarias España

Hermanas Hospitalarias 
ofrece recomendaciones a 
todos sus colaboradores para 
cuando lleguen a su domicilio

Infografía para los 
colaboradores con precauciones 
a tomar al llegar al domicilio.

https://www.hospitalarias.es/impacto_covid_19/
https://www.hospitalarias.es/gracias-a-nuestro-voluntarios
https://www.hospitalarias.es/precauciones-para-proteger-a-los-demas/
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De tot cor

Como en un instante, de un día para otro, aquel camino, todo aquello construido entre 
todos los “Hospitalarios” y “Hospitalarias”, todo aquello que creíamos seguro, planeado, 
definido, ilusionante y claro, en un instante, cambió. ¿Y ahora qué? Pues a recomponer, 
pensar, volver a proyectar un nuevo comienzo, todos juntos.

¿Qué entendemos como voluntariado? Voluntariado es aquella acción que nos lleva a 
comprometernos de forma libre y desinteresada a ayudar al otro, en plena capacidad de 
obra, en el seno de una organización u obra.

¿Quién compone la Comunidad Hospitalaria? En Hermanas Hospitalarias, la compo-
nen la red de centros, personas, servicios y actividades que comparten la misión, los valo-

res, los objetivos y criterios organizativos en relación directa 
con el carisma de la Congregación.

Consideramos los valores hospitalarios como elementos cla-
ve de la identidad de nuestra Institución. Ellos manifiestan 
la originalidad de nuestra acción y son nuestro rasgo diferen-
ciador. Sensibilidad por los excluidos, servicio a los enfermos 
y necesitados, acogida liberadora, salud integral, calidad pro-
fesional, humanidad en la atención, ética en toda actuación 
y conciencia histórica. Estas son las características que nos 
diferencian de otro tipo de voluntariado.

Al listado de valores me gustaría añadir otros, como sacrifi-
cio, responsabilidad, amor sin medida, formación y el repartir 
esperanza a muchos de los nuestros que, por las característi-
cas de su enfermedad, ni tan solo a veces ellos mismos creen 
que son ciudadanos de pleno derecho como los demás, a los 
excluidos de los excluidos.

Nuestros voluntarios/as están muy bien entrenados/as en 
hacer muy bien su tarea. Como durante todo el año vienen, acompañan, quieren… son 
como la familia de muchos de nuestros pacientes, ya que buena parte de ellos no tiene 
familia o, si la tiene, en muchos casos, no puede venir a visitarles o llevárselos con ellos. 

Lo hacen porque así lo han decidido y porque la Obra Hospitalaria les parece una exce-
lente opción para ello y ese es su salario: el amor que reciben a cambio, y os puedo asegu-
rar que no lo cambian por nada en el mundo.

Pero aquellos días fatídicos, duros, de principios del pasado mes de marzo, tuvimos que 
cerrar el Hospital y todos los equipamientos extrahospitalarios, y llegó el “Estado de Alar-
ma” y el “Quédate en casa”.

Voluntariado hospitalario en tiempos de Covid-19
Nada nos hacía sospechar, en el inicio de 2020 que iba a 
ser un año diferente, un tiempo de incertidumbre, dolor, 
destrucción, pero también de fuerza, unión y solidaridad. 
Un tiempo de pausa pero también de reestructuración 
y de cambio hacia lo desconocido, hacia algo nuevo, 
desconcertante pero, por otra parte, una oportunidad 
para reconstruir entre todos.

Gloria López
Treballadora social 

de l’Àrea de 
Rehabilitació i 

Coordinadora de 
Voluntariat

Imagen de San 
Benito Menni 
durante su 
voluntariado con la 
Cruz Roja.

Quedamos los profesionales del Hospital (al principio, todos, 
luego, sufrimos, porque los compañeros caían también) y los en-
fermos, tanto los nuestros como tantos que llegaban de fuera para 
descargar a otros grandes hospitales u hospitales comarcales... 
Cuántos contagiados, cuántos muertos, cuánto dolor, aislamiento 
y desesperanza…

Pero nuestros voluntarios y voluntarias, lejos de ver que no po-
dían seguir viniendo al Hospital y sentir rabia o incomprensión, 
lo entendieron perfectamente, en un ejercicio de responsabilidad 
y amor sin medida. Vieron que lo primero eran los enfermos y 
que debían cuidarlos y protegerlos lo máximo posible, por lo que 
se tenían que minimizar riesgos y que solo accedieran al Hospital 
los que eran imprescindibles: los sanitarios; así, se evitaría una 
posible vía de entrada de contagio.

Durante este tiempo, he intentado estar pendiente de todos ellos, 
en la medida de mis posibilidades, y ellos han estado atentísimos 
a todo lo que pudiese ir sucediendo (esa también es una buena 
medicina).

Ahora están esperando (activamente) a que, cuando sea posible, 
puedan recuperar aquello que mejor saben hacer: querer mucho a 
los nuestros. Ellos y ellas los están esperando… ¡y de qué manera!

Muchas gracias a todos nuestros voluntarios hospitalarios por 
vuestro sacrificio y vuestro sentido de la responsabilidad.

En cuanto podamos, volveréis, si queréis, con las máximas garan-
tías posibles. No sabemos aun cuándo, pero estamos en ello; lle-
gará, por supuesto que llegará, ya que la Hospitalidad sin vosotros 
está incompleta. Quiero recordar, aquí, que San Benito Menni, el 
Fundador, fue voluntario hospitalario de la Cruz Roja en tiempos 
de guerra y condecorado por ello. 

Pocos días antes del mes de marzo, asistí a la presentación de la 
nueva “Carta del Voluntariat en l’àmbit de la salut 2019: un im-
puls al voluntariat per una salut més propera”, del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Esta carta profundiza y 
amplía la ya publicada en 2010: “La acción voluntaria representa 
uno de los paradigmas del compromiso personal y colectivo para 
la mejora de la sociedad, el voluntariado en el ámbito de la salud 
va más allá. Además de ser uno de los grandes valores de nuestro 
sistema nacional de salud, supone estar al lado de las personas y 
de sus familias en momentos de su trayectoria vital especialmente 
vulnerables, compartiendo el aspecto más íntimo de la vida, ade-
más de complementar perfectamente a nuestros profesionales de 
la salud…”.

Creo que, cuando pase toda esta pesadilla, tendremos que reescri-
bir documentos y proyectos, y seremos aun más conscientes del 
lugar tan importante que juega el voluntariado en el cuidado de 
las personas.

Biblioteca
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Rosa contra el virus
Mª Concepción Fernández Villanueva

Amb la col·laboració del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Madrid

Són molts els pares que estan preo-
cupats i dubitatius per no saber què 
explicar exactament als seus nens 
sobre el virus i com fer-ho.

L’Editorial Sentir està altament 
compromesa amb la infància, l’edu-
cació, la psicologia i la repercussió 
d’aquesta professió en el benestar 
de la societat. Per aquest motiu, res-
ponent a la demanda i necessitat so-
cial d’un recurs literari per a nens i 
nenes, que estigués a l’abast de totes 
les famílies i professionals, ha con-
centrat tots els esforços, al costat 
del Col·legi Oficial de Psicologia 
de Madrid, i ha publicat, en format 
digital, de manera immediata, Rosa 
contra el virus.

Es tracta d’un conte gratuït per a 
explicar què són els virus i promou-
re hàbits adequats per a combatre 
aquests microorganismes, com el 
Coronavirus.
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Com s’ha viscut aquesta situació de pandèmia provocada pel Coronavirus SARS-
CoV-2 a l’Hospital Sagrat Cor?

Ningú s’esperava el que ha passat i no estàvem preparats per 
atendre una malaltia tan contagiosa i tan agressiva. Inicial-
ment, m’ha generat incertesa i preocupació, que s’ha trans-
format en reacció i lluita per afrontar-ho el millor que hem 
pogut amb els nostres recursos.

Quina ha estat la gestió que s’ha fet des de l’Àrea Sociosa-
nitària i quina valoració en fa?

En situacions de crisi sanitària és important poder planifi-
car sense precipitar-se, el treball en equip i la coordinació.  

Parlem-hi

Entre tots | Parlem-hi

La gestió centralitzada dels ingressos, amb la participació de les gestores de l’atenció 
comunitària i de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, ha estat imprescindible per 
a un funcionament més eficient. 

Quines han estat les principals dificultats amb què s’han trobat durant aquest temps?

La primera ha estat el desconeixement de la malaltia, que ha dificultat el diagnòstic 
precoç, la previsió de l’evolució clínica o els tractaments més efectius. Això ha provocat 
que, en alguns moments, els documents del Departament de Salut i del Ministeri de Sa-
nitat es modifiquessin gairebé a diari i nosaltres havíem de fer el mateix amb els primers 
protocols.

Una altra qüestió que ha afectat la majoria de recursos sanitaris ha estat la manca d’equips 
de protecció individual, amb els riscos que això comporta. Afortunadament, aquest pro-
blema d’estoc s’ha pogut resoldre.

La manca de personal per les baixes per co-
ronavirus s’ha hagut de suplir amb altres pro-
fessionals i, fins i tot, s’han reforçat les unitats 
d’hospitalització sociosanitària.

D’altra banda, hem viscut un escenari de 
col·lapse sanitari al territori durant els mesos 
de març i abril que ha necessitat l’actuació de 
l’atenció intermèdia.

Quina ha estat la resposta dels professionals?

És difícil poder expressar en una frase tot l’es-
forç, professionalitat, compromís i companye-
risme de tots els professionals. Davant de totes 
les dificultats que abans he comentat, la seva 
resposta ha estat donar el 200 %, i els pacients i 
els seus familiars segur que els ho agrairan tota 
la vida.

Santi Bernades, coordinador de l’Àrea Sociosanitària de l’Hospital Sagrat Cor

“Davant de totes les dificultats, els professionals han 
donat el 200 %, i els pacients i els seus familiars segur 
que els ho agrairan tota la vida”
Parlem amb Santi Bernades, metge geriatre que es va incorporar a l’Hospital Sagrat Cor l’any 2000 per posar en marxa l’equip PADES, i, 
des del 2018, exerceix de coordinador mèdic de l’Àrea Sociosanitària. També és membre de la Comissió Interdisciplinària Sociosanitària 
i del Comitè d’Ètica Assistencial, i coordinador del Grup Provincial de Cures Pal·liatives.

Ningú s’esperava el 
que ha passat i no 
estàvem preparats per 
atendre una malaltia 
tan contagiosa i tan 
agressiva

Infermera realitzant 
les taques diàries a 
la Unitat Covid.

Josep Tristany
Psicòleg clínic
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Han treballat a un ritme frenètic durant 3 mesos i en els moments de cansament sempre 
hi ha hagut algun company que ha tingut alguna iniciativa per fer sorgir un somriure, 
tornar a il·lusionar i recuperar forces.

La incorporació d’altres professionals ha estat de molta ajuda com, per exemple, el su-
port que hem rebut dels residents de psiquiatria a les unitats d’hospitalització.

Un cop passada la situació més crítica, quines coses 
canviaria o faria diferent en cas de tornar a passar per 
la mateixa situació?

He hagut de prendre decisions sense poder tenir sufi-
cient temps per conèixer la situació real i actualitzada 
de les unitats. Ara faria el possible per tindre una visió 
més integral dels problemes i prendre algunes decisions 
sobre el terreny amb més participació dels equips.

També posaríem en marxa el Grup d’Atenció a les  
Famílies des del primer dia. És fonamental que les famí-
lies disposin d’informació sobre la situació clínica i que 
es puguin comunicar amb els pacients.

Com ha funcionat la coordinació amb altres recursos sanitaris i amb l’administració 
autonòmica?

Ha estat excel·lent amb tots els proveïdors del territori, tant pel que fa a la coordinació, 
comunicació i col·laboració entre professionals com en aspectes logístics.

L’administració s’ha vist desbordada per tot el que ha generat aquesta pan-
dèmia i, tot i això, els responsables del Departament han donat resposta a les 
nostres necessitats dins de les seves possibilitats.

Hi ha alguna tècnica o pràctica assistencial que s’hagi 
utilitzat durant aquest període i que valgui la pena que 
tingui continuïtat?

Sí, diverses, com el Grup d’Atenció a les Famílies, amb el 
treball coordinat dels equips de Treball Social i Psicologia; 
fomentar les videotrucades entre pacient/família; afavorir 
el seguiment telefònic, i establir uns horaris d’atenció per 
reduir les interrupcions habituals als professionals.

També, fomentar les videoconferències per a grups de 
treball i per a les reunions de coordinació, i mantenir els 
procediments per a la detecció precoç i aïllament, en cas 
d’infecció per coronavirus.

Com a sistema sanitari en general i, en particular, com a hospital, quines 
coses hem d’aprendre d’aquesta experiència?

El tracte humà forma part de la nostra tasca diària i, en una crisi sanitària com 
aquesta, juntament amb la planificació i altres aspectes que he anat comen-
tant, és un dels pilars principals que sustenta i assegura que puguem superar 
una pandèmia tan cruel. L’esforç personal i la suma de l’esforç col·lectiu i el 
suport de la Direcció han estat la força que ens ha permès donar resposta a les 
necessitats d’una situació de col·lapse sanitari al territori.
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El tracte humà forma part 
de la nostra tasca diària i, 
en una crisi sanitària com 
aquesta, és un dels pilars 
principals que sustenta 
i assegura que puguem 
superar una pandèmia 
tan cruel

Part de l’equip de la 
Clínica Sociosanitària 2.

Part de l’equip 
de la Clínica 
Sociosanitària 1.

En els moments de 
cansament sempre hi ha 
hagut algun company que 
ha tingut alguna iniciativa 
per fer sorgir un somriure, 
tornar a il·lusionar i 
recuperar forces
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