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Gerent

Una carrera de fondo. Así describe, muy acertadamente en este Entre tots, el director médico
de nuestro hospital, el momento en el que nos
encontramos.
Esta pandemia parece que será larga y tenemos
que medir los esfuerzos para poder superar los
obstáculos que nos vayamos encontrando por el
camino. Venimos de un esprint inesperado, que
nos ha dejado cansados
pero, también, preparados para lo que pueda
ante una
suceder.

Estamos
nueva normalidad
a la que nos
vamos adaptando,
paulatinamente, y
no sin dificultades

El escenario en el que
nos encontramos no
es el mismo que el del
pasado mes de marzo.
Estamos ante una nueva normalidad a la que
nos vamos adaptando,
paulatinamente, y no sin dificultades. Así, debemos garantizar la seguridad de los pacientes y, a
la vez, replantear continuamente aspectos como
la apertura de servicios, la utilización de espacios
comunes o el régimen de visitas de las familias.
Hay algunos servicios, como el de Voluntariado, que aun tendrán que esperar para volver a
funcionar, por lo que, tal y como explica Gloria
López en el De tot cor, debemos buscar maneras
de reinventarlo, ya que su aportación al paciente
es indispensable.
Para poder realizar una carrera de fondo se tiene
que tener una buena preparación de base, fuerza
de voluntad, constancia y, si queremos alcanzar
juntos la meta, necesitaremos mantener la coordinación y solidaridad entre los colaboradores,
como ya hemos demostrado que sabemos hacer.
El Día del Sagrat Cor, al que dedicamos el Entre
Records, es una de las efemérides donde se pone
de manifiesto la unión que nos caracteriza. Estamos unidos a través del Corazón que representa
a nuestra institución, un corazón que bombea
desde hace muchos años, incansable y gracias al
que llegaremos donde nos propongamos.
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cas de necessitat, a través dels plans de contingència, el coneixement
sobre el virus i el seu comportament, l’experiència viscuda durant la
primera onada… tot això ens situa en una posició més sòlida i forta
per fer front a aquesta pandèmia, que es perllongarà un temps encara
no definit.
El passat mes de març el virus ens va atacar per l’esquena i vam haver
de donar respostes urgents i improvisades a situacions que alguns han
qualificat de tsunami. Ara, la Covid la tenim al davant, podem intuir
els seus moviments i estem millor preparats per combatre-la. No cal
esprintar, ens hem de mantenir en aquesta carrera de fons, canviant el
ritme segons les etapes. La perseverança, la planificació, el coneixement,
la coordinació entre serveis, en definitiva, les ganes de treballar bé, ens
ajudaran a superar aquesta difícil situació de la millor manera possible.

Una carrera de fons
C. Franquelo. Fa pocs mesos vam escriure un article a l’Entre tots sobre com havia anat
la gestió de la pandèmia en el nostre hospital. En aquell moment tot semblava apuntar
que la crisi sanitària estava remetent i que era previsible un període de control de la pandèmia i, per tant, de tranquil·litat, durant el període estival. Els experts ens deien que era
probable un petit rebrot cap a la tardor, molt menys important que el primer, i apuntaven
al mes d’octubre com a punt àlgid d’aquesta nova onada. No ha estat així.
A Catalunya, en el moment actual, mitjans d’octubre, la situació és preocupant, encara
que mostra una certa tendència a l’estabilitat. Pràcticament tot el territori està en fase de
risc alt o molt alt de rebrot, és a dir, de la possibilitat d’aparició de nous casos en funció
de la incidència acumulada i la velocitat de reproducció. Malgrat les altes taxes de prevalença, els ingressos hospitalaris per coronavirus i l’ocupació de llits de crítics es mantenen, darrerament, de manera estable. La nostra principal zona d’influència, la Regió
Sanitària Metropolitana Sud, està dintre dels territoris d’alt
risc de rebrot, si bé el nostre hospital general de referència,
Contínuament cal anar
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, té una incidència
reduïda de nous casos d’hospitalització per Covid-19.
replantejant el grau

d’obertura o d’intensitat d’algunes de les
activitats assistencials
del Centre, en contínua
dialèctica amb les necessitats de seguretat
per dur-les a terme

Pel que fa a l’Hospital Sagrat Cor s’està treballant des d’un
doble vessant. Per una banda, prenent totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat dels usuaris, famílies i
professionals i, per l’altra, assegurant l’atenció sanitària als
nostres pacients, és a dir, realitzant l’activitat que tenim encomanada. Fer front a aquests dos eixos no és fàcil i, contínuament, cal anar replantejant el grau d’obertura o d’intensitat d’algunes de les activitats assistencials del Centre, en
contínua dialèctica amb les necessitats de seguretat per durles a terme. Aspectes com l’obertura de serveis o la possibilitat de realitzar-hi certes activitats o programes, la utilització
d’espais comuns per als pacients, el règim de visites de les famílies, les sortides terapèutiques i permisos, l’actualització dels protocols Covid-19, etc. estan en constant revisió.
Estem més preparats, no hi ha dubte. L’accés als tests diagnòstics de manera regular, la
reserva estratègica de materials de protecció, la planificació dels diferents escenaris en

4

Imatge de l’entrada de
l’Hospital Sagrat Cor.

Venda de mascaretes amb un fi solidari
E. Romaguera. El Grup de Solidaritat de l’Hospital Sagrat Cor, juntament amb el Servei de Teràpia
Ocupacional, està portant a terme, des del mes d’agost, a la recepció del Centre, una campanya solidària, que consisteix en la venda de mascaretes infantils i d’adults.
Aquest material està confeccionat de manera manual per usuàries de l’Hospital, que acudeixen al
servei central de teràpia ocupacional per tal de mantenir rutines, fomentar hàbits motrius i assumir
responsabilitats, amb la supervisió de Loli Miguel.
Durant l’elaboració dels productes se segueixen les mesures
pertinents d’higiene, per tal de garantir que el procés sigui
segur. Aquestes mascaretes disposen d’un filtre interior, que
permet que es puguin reutilitzar una vegada rentades (fins a
25 rentats), i es presenten embossades de manera individual.
Es poden trobar mascaretes d’estampats variats, llises i, fins
i tot, els mateixos models per a adults i nens. Els preus són
molt populars. En aquest sentit, es va realitzar una campanya inicial de promoció per donar a conèixer el producte,
amb un preu especial si s’adquirien dues unitats. Aquesta
campanya segueix encara vigent, ja que, malauradament, la
mascareta és un producte d’ús obligatori. Així, una mascareta d’adult es ven per 3 euros; dues unitats, a 5 euros; una
unitat del model infantil té un cost de 2 euros i dues unitats,
3 euros.
Els guanys obtinguts d’aquesta venda es destinaran al projecte de la Fundació Benito Menni “Progresar estudiando: becas de educación básica para niños escolarizados”, que es porta a terme a Libèria-Monròvia (Àfrica). Aquest projecte consisteix a finançar beques destinades a pagar les matrícules, registre i material escolar als infants de la regió perquè puguin ser escolaritzats.
Per realitzar la selecció dels beneficiaris caldrà avaluar la situació econòmica en l’àmbit familiar i en
l’entorn, prioritzant els nens que viuen en una situació de pobresa. Cada semestre es realitzarà el seguiment de les qualificacions escolars i el bon comportament.
Gràcies a tots per adquirir aquests productes i per ajudar que aquestes accions solidàries es puguin
portar a terme. Un fort agraïment, també, a les usuàries, per la seva dedicació i esforç en la confecció.
5
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S’inicia una nova etapa amb molta il·lusió, on
caldrà fer front a nous reptes, tenint en compte
la situació actual, condicionada per la Covid-19.
S’hauran de compatir espais amb l’atenció
primària i Radiologia, i regular el pas dels usuaris
dels tres serveis que ara treballen al mateix edifici,

per tal d’evitar aglomeracions i minimitzar el risc
de contagi. També és una oportunitat per crear
noves sinergies i optimitzar la col·laboració entre
l’atenció primària i la salut mental, tan necessària
com imprescindible per tal de donar un millor
servei als usuaris.

Programa d’Abordatge
Integral dels casos de
Salut Mental i Addiccions
d’Elevada Complexitat
(PAIcSaMAEC)
Trasllat del CSMA de Sant Feliu de Llobregat
al CAP El Plà
A. Solivellas. El passat 21 de setembre el Centre de Salut Mental de Sant Feliu va iniciar la seva activitat habitual a les noves instal·lacions ubicades al CAP El Pla, situat a
la Plaça Felip Alcántara Arellano número 3, primera planta, de Sant Feliu de Llobregat.
Aquest trasllat s’emmarca en el Pla director de salut mental i addiccions, que vetlla per
un enfoc comunitari de la salut mental i la integració d’aquesta amb la resta d’especialitats mèdiques. El CSMA de Sant Feliu seguirà atenent tota la població adulta del Baix
Llobregat Centre.

S’inicia una nova etapa amb molta il·lusió,
on caldrà fer front a
nous reptes, tenint
en compte la situació
actual, condicionada
per la Covid-19

Durant més de dos anys s’han estat fent obres d’ampliació al
CAP El Pla per donar cabuda a dos nous serveis: el Centre
de Salut Mental i el Servei de Radiologia del Baix Llobregat
Centre.
Altres centres de salut mental de Sagrat Cor ja van iniciar
aquest camí integrador, com el Centre de Salut Mental de l’Alt
Penedès, el qual, el febrer de l’any 2017, es va instal·lar al CAP
Vilafranca Nord.

Fins ara, el CSMA de Sant Feliu estava situat a Pins d’Or, finca
emblemàtica de Sant Feliu de Llobregat amb gran valor arquitectònic. Es va construir al segle XIX i està protegida com a Bé
Cultural d’Interès Local. Aquesta finca va ser donada per la família Fargas a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor l’any 1949. Durant més de 20 anys s’ha estat atenent la
població amb problemes de salut mental a Pins d’Or, juntament amb altres dos recursos:
el Servei de Rehabilitació Comunitària i l’Hospital de Dia Sociosanitari. El Servei de
Rehabilitació Comunitària ha donat resposta a les necessitats rehabilitadores (socials,
hàbits de vida, inserció laboral i comunitària) dels pacients amb trastorn mental sever.
En el cas de l’Hospital de Dia s’ha fet teràpia d’estimulació cognitiva a pacients geriàtrics. Aquest dos serveis romandran a Pins d’Or seguint amb la seva activitat habitual.
El nou centre, tot i no tenir ni la bellesa ni el bagatge històric de Pins d’Or, compta amb
unes instal·lacions modernes, ben il·luminades i amb espais amplis.
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J. Tristany. En el marc del “Pla integral d’atenció
a les persones amb trastorn mental i addiccions,
estratègies 2017-2019”, sota el lideratge de Magda Casamitjana i Aguilà, directora del Programa
d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat (PAIcSaMAEC) -que depèn de la Direcció General
de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- es va crear el
“Grup de treball sobre situacions complexes en
salut mental i addiccions”. L’objectiu d’aquest
grup és l’elaboració d’un protocol per donar resposta a les persones que pateixen trastorns mentals greus i problemes d’addicions en un context
de gran complexitat. També, aportar recomanacions d’actuació en els àmbits sanitari, social,
judicial i de suport a les famílies. Posteriorment,
per l’Acord del Govern 138/2018, de 20 de novembre, es va crear el Programa d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions
d’Elevada Complexitat.
Per tal de posar en marxa i desenvolupar els objectius d’aquest Programa, es va convidar un ampli grup de persones (un total d’unes 150, entre
representants de l’Administració, professionals,
familiars i afectats), a fi de concretar els tipus de
serveis necessaris, segons les diferents situacions
que s’acordin, de forma conjunta, com la població
destinatària d’aquest programa d’elevada complexitat. L’abordatge que s’ofereix és integrat, per
donar resposta a l’objectiu del Programa d’aconseguir una actuació més efectiva i eficient per part
de tots els agents implicats en l’àmbit de la salut

mental en els casos d’elevada complexitat clínica,
judicial, ètica i social, en termes de prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de les
persones amb aquest tipus de trastorn, tal i com
explicita l’Acord del Govern de 2018.
A partir d’aquí es van crear 19 grups monogràfics
(1 de governança, 1 plenari, 6 per perfil de persones ateses -tenint en compte totes les edats-, 4
per grups d’edat, 6 relacionats amb els dispositius
de la cartera de serveis -tenint en compte l’edat- i
1 grup transversal).
De l’Hospital Sagrat Cor de Martorell han estat
convidats a participar en diferents grups el doctor Carles Franquelo (grup TMSiA i trastorns de
conducta), el doctor Manel Sánchez (grup Gent
Gran i grup Dany Cerebral), el doctor Tomàs
Castelló (grup Urgències), Rosa Almiñana (grup
Infantojuvenil) i Josep Tristany (grup TMSiA i
trastorns de conducta, grup Adults, grup Atenció
hospitalària i residencial).
En l’actualitat, s’estan duent a terme les reunions
dels diferents grups amb l’objectiu de donar resposta a temes com el perfil de la població amb
criteris d’inclusió del PAIcSaMAEC, les principals necessitats a les quals s’ha de donar resposta,
el tipus de serveis/recursos que serien necessaris,
els circuits d’atenció integrada recomanats i aspectes clau del Model d’atenció. L’objectiu és poder tenir definit el Programa amb totes les seves
recomanacions abans de finalitzar l’any 2020.
7
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“Las asanas nos sanan”, lema del taller de yoga del
Hospital de Día de Adolescentes de Martorell
¿Qué hacer cuando los pensamientos te invaden y no eres capaz reconducirlos?, ¿cómo afrontar las emociones de forma que no se adueñen de tus actos?, ¿qué ocurre si no puedes prestar atención a los reclamos sociales?, ¿cómo redirigir tu atención y concentración de
forma que puedas dar respuesta a las exigencias educativas? A fin de aprovechar los beneficios que aporta el yoga a nivel psicológico, el
Hospital de Día de Adolescentes de Martorell puso en marcha, en octubre de 2019, un taller dirigido a pacientes jóvenes. Este taller se ha
seguido ofreciendo de manera telemática durante el confinamiento por Covid-19 y las previsiones para el presente curso es poder realizarlo en un espacio abierto.
De sobras es conocido que los beneficios del yoga son múltiples y variados, tanto en el
plano físico como en el psicológico y emocional. Los estudios de las últimas décadas del
siglo XX ya hablaban de que el yoga proporcionaba mayor vigor, salud, resistencia, vitalidad, equilibrio, serenidad, alegría. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos años no
se había incorporado como herramienta en el ámbito clínico y el educativo.
En el ámbito de la salud mental, los efectos de la práctica sostenida de yoga, de 30 a 60
minutos diarios, se han relacionado con cambios a tres niveles: fisiológico, cognitivo y
conductual. A nivel fisiológico, esta práctica está vinculada a una disminución de respuestas fisiológicas al estrés, y a cambios funcionales y estructurales en el cerebro. En este sentido, el yoga modifiDe sobras es conocido que
ca la neuroplasticidad cerebral (multitud de estudios dan
los beneficios del yoga son
cuenta de cambios funcionales, pero también estructurales en el cerebro de los practicantes de yoga y meditación).
múltiples y variados, tanto

Fotograma de una
sesión de yoga
on-line.

A fin de aprovechar los beneficios que aporta el yoga a nivel psicológico, el Hospital de
Día de Adolescentes de Martorell puso en marcha, en octubre de 2019, un taller dirigido
a pacientes jóvenes. Este taller se ha seguido ofreciendo de manera telemática durante el
confinamiento por Covid-19 y las previsiones para el presente curso es poder realizarlo
en un espacio abierto.
Miembros del equipo del Hospital de Día de Adolescentes de Martorell apostaron por
incorporar a la cartera de servicios del recurso asistencial un taller de yoga dirigido a los
pacientes, bajo el lema de “Las asanas nos sanan”.
Con objeto de desarrollar este proyecto, se llevó a cabo la formación de “Tècniques de
Ioga en l’Educació. Donar Color a les Emocions”, curso impartido por la Escuela RYE
(Recherche sur le Yoga dans l’Éducation), institución con demostrada experiencia en la
práctica del yoga, principalmente aplicado en el ámbito educativo.
De sus enseñanzas y la experiencia personal de los profesionales del dispositivo comunitario del Hospital Sagrat Cor de Martorell se generó un cuerpo de conocimientos que,
con las adaptaciones pertinentes, hizo posible iniciar un taller dirigido a la población
adolescente del Hospital.
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Por lo que se refiere a los cambios cognitivos, se observa una disminución de miedos, mejora de la aceptación
a situaciones adversas y una reducción de automatismos
(errores cognitivos, prejuicios, rigidez cognitiva…). Finalmente, a nivel conductual posibilita la aplicación de la
relajación a las situaciones estresoras, una disminución de
la respuesta impulsiva a favor de otras alternativas, mejora
de la concentración y la memoria, que ayuda en los hábitos de estudio, entre otros beneficios.

en el plano físico como en
el psicológico y emocional;
sin embargo, hasta hace
relativamente pocos años
no se había incorporado
como herramienta en
el ámbito clínico y el
educativo

Desde que se inició el taller en octubre del año pasado, se
han ido desplegando 18 sesiones (repetidas en dos días
diferentes para grupos de pacientes distintos). En cada una se han trabajado diferentes
técnicas de respiración, relajación y asanas (ejercicios posturales básicos), así como actividades diseñadas para trabajar aspectos como la atención, la memoria, la concentración, la
creatividad, el trabajo cooperativo, el respeto o la empatía.
El proyecto inicial contemplaba realizar sesiones diarias matinales, pero, debido a limitaciones de personal y espacio, y a la organización horaria del Hospital de Día, se tuvo
que acotar el taller de yoga a dos sesiones semanales en horario de tardes. El número de
pacientes adscritos a cada grupo es de 3 a 5 máximo, lo que asegura unas condiciones de
confortabilidad adecuadas.

9
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Espacio físico del Hospital
de Día donde se llevaba a
cabo el taller.

A fin de evaluar cuantitativamente
los resultados beneficiosos de cada
sesión, se ha utilizado el Termómetro del Bienestar, a modo de escala
Likert, graduada del 1 al 10. De los
datos recogidos, los pacientes/alumnos puntuaban, mayoritariamente, en
la franja de tensión, cuando iniciaban
la sesión (puntuaciones 1-4). Al finalizarla, las puntuaciones oscilaban
entre 7-9 (franja de relajación).

Imagen del Parc de l’Anoia.

Las sesiones, de 75 minutos, se estructuran en tres tiempos, cada uno de ellos con objetivos distintos.
Así, el primer tiempo está enfocado al trabajo en técnicas de respiración, concentración y relajación. El
segundo se dedica a la ejecución de asanas, que se han ido incrementando en número paulatinamente,
y las cuales tratan de “parar las fluctuaciones de nuestra mente, los pensamientos y las distracciones”,
según Patanjali, considerado el padre intelectual del yoga milenario.

Desde su puesta en
marcha, el taller de yoga
del Hospital de Día de
Adolescentes ha obtenido
una valoración positiva por
parte de los pacientes, que
se han mostrado curiosos
e interesados en él

En la última fase, se realiza una actividad, siempre distinta, bien a partir de la estimulación de los diferentes
sentidos, bien a través de la reflexión de ciertos temas (la
escala de valores o “lo esencial de la vida”, la libertad, la
igualdad, la bondad…) o por medio de la ejecución de
dibujos, escritos, creaciones con papiroflexia, plastilina…
Este tiempo va dirigido a abordar la atención, la memoria, la concentración, la creatividad, el trabajo cooperativo,
el respeto por uno mismo, el respeto por el otro, la empatía…

Desde el punto de vista teórico, el taller de yoga desarrollado por el Hospital de Día de Adolescentes de Martorell está basado en seis de los ocho pasos descritos por Patanjali: Principios éticos y reglas para vivir
en sociedad (sinceridad, respeto, cooperación, empatía…); disciplinas individuales y actitudes hacia
uno mismo (higiene, otros hábitos de salud, autoconocimiento…); asanas, que aportan estabilidad
física, mental y emocional; respiración, consciente, en sus diversas formas; relajación, o bien, desligar
los sentidos de los objetos, y concentración, entendida como la focalización en un punto único y mantenimiento durante un periodo de tiempo. Los dos pasos
siguientes (meditar, y alcanzar niveles de serenidad y sabiduría) se escapan a los objetivos de este taller.
Esta actividad se encuentra dentro de la oferta de actuaciones a realizar por el paciente en su Plan Terapéutico Individualizado. Sin embargo, puede ocurrir, en función del
devenir de su proceso o del momento de su tratamiento
-por ejemplo, en pre-alta-, que el paciente deba abandonar
su práctica pese a encontrarse a gusto con ella. La composición de los grupos, por ende, cambia con cierta frecuencia.
Desde su puesta en marcha, el taller de yoga del Hospital de Día de Adolescentes ha obtenido una
valoración positiva por parte de los pacientes, que se han mostrado curiosos e interesados en él.
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Respecto a la valoración cualitativa, se ha ido observando en los pacientes una mejora en el control de
la respiración, así como un incremento de la flexibilidad y reducción de la rigidez corporal. Paralelamente, los participantes han constatado una mayor eficacia en la realización de actividades cognitivas
diversas (atención, concentración, creatividad, escritura, etc.).
Tanto del conocimiento empírico como de la práctica asistencial de los profesionales del Hospital de
Día implicados en esta actividad se desprende que la indicación de la práctica de yoga debe ser cuidadosamente valorada y, en general, está desaconsejada en pacientes en crisis o con descompensación
psicótica.
Debido a la buena acogida y a los modestos pero favorables resultados obtenidos del taller de yoga
durante esta fase piloto, la perspectiva futura sería instaurar el yoga como actividad de inicio de la jornada en el Hospital para la gran mayoría de los pacientes. Este hecho conllevaría una reorganización
de talleres y horarios establecidos, por lo que todavía no se
puede asegurar que pueda llevarse a cabo.
Por otro lado, este proyecto no tiene porque quedar circunscrito a los pacientes, sino que podría extenderse al resto de
los miembros del equipo de profesionales del Hospital, por
varios motivos. En primer lugar, yoga significa “unión”, los
profesionales del Hospital de Día deben trabajar “a una”
con el paciente. El programa terapéutico aborda diferentes
aspectos y, en cada uno de ellos, se inscribe uno o varios
miembros del equipo, por lo que es precisa la coordinación
de todos para llevar este fin a buen puerto. Es trabajo con
el paciente de manera conjunta entre los profesionales requiere de una buena entente, de humildad y generosidad, de
dejar de lado la visión parcial de uno para aceptar la del otro
y de aparcar narcisismos terapéuticos.

El taller se ha seguido
realizando de manera
telemática durante
el confinamiento por
Covid-19 y la previsión
para este curso es
llevarlo a cabo en un
espacio abierto, a fin de
garantizar la distancia
social

En segundo término, el trabajo en salud mental, en general,
y el del Hospital de Día, en particular, supone un nivel de estrés importante, con exigencias cada vez
mayores, situaciones complejas desde el punto de vista clínico y, también, social. Por todo ello, consideramos el trabajo con yoga como un ejercicio útil y eficaz para que los profesionales puedan lidiar con
estas dificultades cuidando su propia salud.
Cabe destacar que el taller de yoga se ha seguido realizando de manera telemática durante el confinamiento por Covid-19. La previsión para este curso es llevarlo a cabo en un espacio abierto, como el
Parc de l’Anoia, a fin de garantizar la distancia social que exige la situación actual.
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Investigació

Manel Sánchez
Subdirector mèdic i
coordinador de l’Àrea
d’Hospitalització en
Salut Mental

Biblioteca

Tercer any de vida de la Subcomissió d’Investigació de l’Hospital Sagrat Cor
La Subcomissió d’Investigació de l’Hospital Sagrat Cor es va crear fa tres anys amb l’objectiu d’esdevenir
un instrument facilitador de projectes d’investigació sorgits de l’interès dels col·laboradors del Centre. La
pandèmia de Covid-19 ha suposat un veritable repte per a l’àmbit de la recerca, amb l’alentiment d’algunes
línies de treball però, també, amb el sorgiment de noves investigacions relacionades amb el coronavirus.
La FIDMAG proporciona la seva ajuda i suport en
la valoració metodològica dels projectes de major
complexitat, així com en l’oferiment de col·laboració en diferents línies d’investigació promogudes des
de la mateixa Fundació (primers episodis psicòtics,
estudis en fase de mania aguda, dermatoglifs i esquizofrènia, estimulació cerebral profunda en al·lucinacions resistents en psicosi, neuroimatge en pacients
amb TOC tractats amb Teràpia Cognitivo-Conductual intensiva o símptomes negatius i al·lucinacions auditives, entre d’altres).
Les especials circumstàncies d’aquest any han suposat un veritable repte en tots els àmbits assistencials
i, també, pel que fa a la investigació. Algunes línies
de treball han quedat alentides a l’espera de millors
condicions per a, per exemple, la mobilització de pacients que necessiten estudis amb neuroimatge o per
a la viabilitat d’exploracions o estudi de les mostres
clíniques i dels seus controls, davant les restriccions
imposades per la pandèmia.

Aquest 2020 és el tercer any de vida de la Subcomissió d’Investigació de l’Hospital Sagrat Cor. Des del seu inici i de manera progressiva s’han anat fent passos en la direcció de
constituir-se com a eina per a facilitar la posada en marxa o l’assessorament de projectes
d’investigació, de diversos nivells de complexitat, sorgits de l’interès dels professionals de
totes les disciplines i dispositius assistencials del Centre.
Des del principi, la Subcomissió d’Investigació, formada pels doctors Carles Franquelo
i Manel Sánchez, juntament amb Núria Jaurrieta i Pilar Herrero, ha comptat amb la
valuosa col·laboració de la Fundació per a la Investigació i Docència Maria Angustias
Giménez, FIDMAG, integrada a la mateixa Subcomissió amb les figures de la doctora
Edith Pomarol i el doctor Salvador Sarró.
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Tanmateix, al costat d’aquestes dificultats, també
s’han donat oportunitats aprofitades per diversos
dels nostres professionals per generar investigacions
relacionades amb la Covid-19 en el nostre entorn
assistencial. Un exemple seria la investigació sobre
nivells d’estrès i factors associats en personal sanitari
de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell durant la pandèmia de Covid-19, de la Dra. Avella i col·l. (pendent de publicació), o l’estudi, actualment en curs,
sobre simptomatologia psicopatològica relacionada
amb el coronavirus en els pacients atesos a les urgències de psiquiatria (Drs. Gutiérrez, Paiva i col·l.).
D’altra banda, des del mes de setembre, la Subcomissió
ha integrat a dos nous membres, la doctora Claudia
Avella i el doctor Juan Carlos Cejudo, tots dos amb
una contrastada trajectòria en l’àmbit de la metodologia de la investigació. La seva incorporació permetrà, sens dubte, ampliar la capacitat de la Subcomissió
d’Investigació per donar suport a noves peticions.

El yoga en la escuela
Autora: Dolors Garcia Debesa

Si entendemos la educación como un
aprendizaje para la vida, veremos que rebasa la mera función instrumental y se
extiende hacia el desarrollo integral de la
persona. El yoga trabaja desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que somos una
unidad: cuerpo, mente y espíritu.
La escuela es un espacio para el conocimiento de uno mismo y del mundo, en ella
podemos desarrollar las cualidades que nos
hacen realmente humanos. Aprender a vivir juntos, a ser responsables de nosotros
teniendo en cuenta al otro, a crear un ambiente de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, va desarrollando un código
ético y social que nos servirá para convivir
dentro de la sociedad.
El yoga contribuye a despertar las «inteligencias múltiples» que tenemos, a ser más
creativos, inteligentes, felices y libres. Para
un buen aprendizaje, el cuerpo necesita estar relajado, la respiración debe ser libre, las
emociones, equilibradas y la mente ha de
estar concentrada: «aprender a aprender».
El libro va dirigido a maestros, padres, educadores y a toda persona interesada en la
educación como motor de cambio. Consta
de una parte teórica, una parte práctica y
una evaluación de los resultados.
13
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Actualitat Hospitalàries

La Transdisciplinariedad en el
Hospital de Día, en el último
número de Informaciones
Psiquiátricas
Redacció. A finales del mes de julio se publicó un nuevo
número de la revista especializada Informaciones Psiquiátricas de Hermanas Hospitalarias, correspondiente al segundo trimestre de 2020, y que incluye un artículo sobre
la transdisciplinariedad en el Hospital de Día de Adultos
de Martorell.
El escrito, firmado por Carmen Muñoz, psicóloga especialista en Psicología Clínica del Hospital de Día de Adultos
de Martorell, hace referencia a una propuesta de trabajo de
equipo en el Hospital de Día de Adultos bajo el paradigma
de la transdisciplinariedad. Así, desde el reconocimiento
de la interdependencia entre profesionales de las diferentes
disciplinas, se propone trabajar para generar espacios de
construcción de los casos donde el protagonismo revierta
en los pacientes.

Per saber-ne més clica aquí

Hermanas Hospitalarias
participa en la feria
virtual de empleo Infojobs
Redacció. Hermanas Hospitalarias participó en la
primera Feria Virtual de Empleo organizada por
Infojobs el 29 de septiembre.

Nuevo Comité Científico de
Expertos en Covid-19 de Hermanas
Hospitalarias España
Redacció. Hermanas Hospitalarias puso en marcha, a principios de julio, un nuevo Comité Científico de Expertos en Covid-19, liderado por el doctor José Luis Lejárraga,
responsable del Servicio de Prevención Mancomunado, y por el doctor José Antonio
Larraz, director del Área Asistencial y Educativa.
Este órgano se encarga de asesorar y coordinar acciones de seguridad del usuario y de los
profesionales de Hermanas Hospitalarias en aquellas situaciones de salud pública que se
puedan presentar.

Per saber-ne més clica aquí
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Juan Manuel Pérez Horcajo,
coordinador de Enfermería
del Hospital Sagrat Cor.

La Congregación contó con un estand propio y
ofreció una ponencia titulada ‘Talento y valores.
Empleabilidad y desarrollo profesional en el sector salud’, en la que participaron colaboradores de
Hermanas Hospitalarias. En concreto, del Hospital Sagrat Cor estuvo presente Juan Manuel
Pérez, coordinador de Enfermería, quien habló
de los perfiles profesionales más demandados
en los centros de Hermanas Hospitalarias. Estos son, principalmente, perfiles de enfermería
y auxiliares de clínica, además de médicos (psiquiatras, neurólogos, etc.), psicólogos clínicos,
terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Per saber-ne més clica aquí
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Gloria López

Treballadora social
de l’Àrea de
Rehabilitació i
Coordinadora de
Voluntariat

El vacío del voluntariado en el ámbito
hospitalario: realidad y optimismo de futuro
Digamos que empieza el “nuevo curso” y parece que, de
alguna manera, volvemos a una “nueva normalidad”, con
todas las precauciones del mundo, claro. Empiezan los
colegios, la gente vuelve a sus trabajos (muchos semipresenciales), a los institutos, a la universidad; aunque
con picos, afectados, PCR, muertos (menos que antes),
parece que Catalunya -que es lo que más conozco- “tira
que te vas”, evidentemente, sin bajar la guardia ni un instante (queda mucho aún).

Entre tots | De tot cor

Durante estos meses hemos pasado mucho tiempo encerrados a cal y canto, solo abriendo
brevemente las puertas para llevar a cabo las visitas familiares, muy controladas y breves,
sin la posibilidad de poder acercarse al paciente.
Los voluntarios son conscientes de esta situación y, por supuesto, la entienden, la aceptan
y saben que hay que priorizar, aunque les duela. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no
tienen familia?
Soy de la opinión que sería muy importante
crear un observatorio (por llamarlo de alguna
manera), del que no conozco existencia alguna,
que estuviese compuesto por expertos en la materia y que contase con la presencia de representantes de entidades de voluntariado sanitario.
Sería un órgano que nos permitiría pensar entre
todos, establecer estrategias comunes, marcar
pautas, en definitiva, tener un lugar en el que
poder proponer ideas, en el que poder repensar el sistema, dibujar de qué manera podemos
adaptarnos a la nueva situación.
El voluntariado, igual que otras disciplinas llamemos “asistenciales”, acompaña a los seres humanos en sus procesos personales, en este caso,
en la salud, que ya sabemos que consiste no solo
en lo corporal, sino en la dimensión humana,
espiritual. ¿Cómo vamos a acompañarlos sin
poder estar con ellos, sin poder tocarlos o abrazarlos? con una llamada de teléfono, a través de
la tablet, así no se puede…

Abro el ordenador y veo: “Comença la tardor més solidària. Entra al Mercat social, ara
més que mai compra amb el cor. Paquets de 3 mascaretes”. Lo firma, voluntariat.cat. Y
me pregunto, ¿el corazón?, ¿el corazón de quién? Parece que se ha olvidado a las personas
que viven en colectividad, como residencias u hospitales.
Yo puedo hablar de cómo se encuentra el corazón de nuestros asistidos en el Hospital
Sagrat Cor y os puedo asegurar que está triste. Nosotros podemos cuidar a las personas
poniendo todos nuestros medios humanos, técnicos y personales para hacerlo lo mejor
posible, pero y el corazón y el sentir, ¿quién lo ha de cuidar? Pues lo cuidan, y es importantísimo, las RELACIONES: las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos,
con los vecinos, con los compañeros, con los/as VOLUNTARIOS/AS.
En estos tiempos tan duros -ya llevamos 6 meses de encierro- entre otras cosas, nos faltan
los Voluntarios/as, ellos que son tan esenciales en el mundo de la salud para contribuir a la
recuperación integral de las personas atendidas. Son confidentes, amigos, hacen actividades, en definitiva, los atienden de corazón y -no es un tópico- sin esperar nada a cambio.
Pero los voluntarios/as no pueden volver (aunque ellos y ellas están ahí), ya que en todos
los planes sanitarios se pide que se minimicen las entradas de las personas de fuera a
visitar a los pacientes. Por ello, el voluntariado no está viniendo a realizar sus tareas. La
indicación que tenemos es que mejor que no vengan y, más, si tenemos en cuenta que el
90 % de los voluntarios de nuestro Centro son mayores de 60 años, por lo que son población de riesgo, al menos, hasta que no haya un remedio efectivo.
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Recuerdo el Plan estratégico del voluntariado
en salud, que lleva por bandera el voluntariado
sanitario, la importancia de su labor, cómo debía
hacerse, qué exigencias se debían cumplir. ¿Y
ahora qué? Tengo la impresión de que estamos
abandonados a nuestra suerte y, en estos momentos, nos cuesta ver la luz al final del camino.
Este desánimo también está presente en los pacientes, que empiezan a estar cansados y tristes
porque, aunque tímidamente, se vaya recuperando la normalidad, no saben cuándo podrán
recuperar a los voluntarios que tanto necesitan.
Y otra cuestión, ¿qué pasará con los voluntarios/as? porque, aunque hagamos todo lo
posible por mantenerlos y nos esforcemos para que puedan estar conectados a nuestra
realidad, es posible que parte de ellos, al acabar toda esta situación, ya no estén, porque no
puedan o por el motivo que sea.
Es complicado saber ahora cómo podremos volver a empezar, pero tenemos la obligación
de no perder la esperanza y seguir luchando para encontrar nuevas formas, nuevos caminos y maneras de establecer nuevas estrategias de intervención, que nos permitan seguir
contando con un servicio tan esencial como el voluntariado, ahora más que nunca.
17
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Parlem-hi
Magda Casamitjana, directora del Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat
Josep Tristany
Psicòleg clínic

“Cal que les bones pràctiques que han emergit durant la pandèmia
es consolidin i ajudin el sector i la xarxa a fer cada dia millor la
feina d’atenció i recuperació de les persones afectades”
Parlem amb Magda Casamitjana, actual directora del Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat
(PAIcSaMAEC). Llicenciada en Filologia Catalana, va treballar dos anys al Liceu Francès i deu donant classes de català com a Auxiliar de Conversa a escoles i instituts de Roses. Pel que fa al seu vessant polític, ha estat alcaldessa de Roses i diputada al Parlament de Catalunya de la XI a la XII legislatura.
Actualment el lideratge del Pla Director de Salut Mental i Addiccions
està repartit entre diversos professionals. Quin rol té assignat cadascun
dels integrants?
El Pla Director de Salut Mental i Addicions (PDSMiAd) penja de la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
L’equip que portem el PDSMiAd som: El doctor Jordi Blanch, director del
Pla; el doctor Joan Vegué, president del Consell Assessor de Salut Mental; el doctor Joan Colom, subdirector de Drogues i Addiccions; la doctora
Carme Bertral, secretària de Participació, i jo mateixa, que coordino la part
institucional i de relació amb el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions
de Presidència, i altres recursos i/o projectes de Salut Mental amb altres departaments,
com Justícia, Educació, i Treball, Afers Socials i Famílies. També sóc la directora del Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat.
L’equip del PDSMiAd ha de coordinar-se per garantir que
el que es planifica i es decideix es fa sempre d’acord amb
totes les parts.
Quines són les prioritats en l’àmbit de la salut mental
amb una mirada a curt, mitjà i llarg termini?
Les prioritats estan reflectides en les Estratègies del Pla
Director de Salut Mental i Addiccions 2017/2020.
Com a resum seria important destacar les següents accions a curt termini:
●●
●●
●●
●●
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Millorar la informació a les primeres persones i al seu entorn més directe.
Acompanyament a les persones cuidadores.
Mantenir el dret de les persones a un tractament digne, segur i eficaç.
Atendre la persona amb problemàtica de salut mental perquè rebi una bona atenció
física.

●● Millorar la continuïtat assistencial a través de
serveis integrats en el territori.
●● Intervenció en determinants socials com són la
pobresa, marginalitat i immigració.
●● Impulsar programes de prevenció: Programa
Salut i Escola.
●● Implementar a tot el territori la Cartera de
Serveis de Salut Mental i Addiccions en els
àmbits infantojuvenil i d’adults en atenció
primària.
●● Incrementar la capacitat assistencial del CSMIJ,
orientada a la detecció precoç.
●● Millorar la cartera de serveis del CAS.
●● Revisar la cartera de serveis del CSMA.
●● Culminar la reconversió dels centres de dia
en Serveis de Rehabilitació
Comunitària a tot el territori.
●● Desplegar, a tot el territori, el Servei
de Gestió de Casos (PSI) tant
d’adults com d’adolescents.
●● Desenvolupar els Serveis
d’Hospitalització Parcial a tot el
territori.
●● Desenvolupar alternatives
d’hospitalització convencional i
atenció domiciliària.
●● Atenció integrada al pacient crònic
complex en salut mental.
●● Reconversió de la llarga estada,
fer accions que possibilitin que les
persones puguin anar accedint a
recursos cada vegada més adequats i
dins la salut mental comunitària.

Les accions a mig i llarg termini serien les següents:
●● Una atenció social i sanitària integrada per a una
millor atenció a la persona.
●● Els equips han de ser multidisciplinaris
comunitaris.
●● Desenvolupar estratègies de governança
integrada, interdepartamental, que facilitin la
vertadera implantació d’allò que anomenem Salut
Mental Comunitària, on els serveis i recursos
estiguin coordinats i a disposició de la persona.
●● Prioritzar l’Atenció a Domicili.
●● La salut mental i l’àmbit laboral.
●● Potenciar la recerca en salut mental.
●● Formació i nou rol dels professionals de la salut
mental.
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Professionals de l’Àrea Sociosanitària
de l’Hospital Sagrat Cor, durant la
crisi sanitària.

necessita un lloc com el que proposeu, els vostres
professionals han de poder atendre els pacients
en aquest tipus d’espais innovadors, atrevits i
compromesos amb les persones i el seu entorn.

Quin coneixement i quina opinió s’ha pogut fer de
la nostra Institució, Germanes Hospitalàries, i especialment, del nostre hospital, el Sagrat Cor?

Què creu que pot aportar el nostre hospital en l’àmbit
de la salut mental al nostre territori i al nostre país?

Crec que el que pot aportar el vostre hospital al nostre
Conec la vostra Institució i una mica la vostra història. País i al vostre territori és que les bones pràctiques que
En el difícil pas de l’hospital psiquiàtric a una atenció feu, la vostra experiència i el vostre compromís social
més comunitària, i diria molt més humanitzada, sou i amb les persones puguin ser Bones Pràctiques que
es generin arreu. Cal que pugueu
un referent clar de feina molt
explicar i formar professionals del
ben feta. Sé, també, que heu
La vostra missió
sector per poder entendre aquesta
anat millorant l’atenció psiés ajudar qui més
integralitat de cura, física i espiriquiàtrica i incorporant les
tual, a les persones amb problemàpateix, qui és més
persones que necessiten ser
tica de salut mental.
ateses en l’àmbit sociosanitavulnerable, qui
ri. Per tant, queda clar que el
més ho necessita;
Com veu el procés de reducció
vostre objectiu, la vostra misla vostra feina del
de llits i d’externalització de pasió és ajudar qui més pateix,
cients de llarga estada?
dia a dia us honora
qui és més vulnerable, qui
més ho necessita. La vostra
i sou un molt
El procés de reducció de llits de
feina del dia a dia us honora
llarga estada i la possibilitat que
bon exemple de
i sou un molt bon exemple de
les persones puguin gaudir d’esl’atenció de qualitat
l’atenció de qualitat.
pais més comunitaris no només és
necessari sinó que és una obligació
Conec, també, molt bé, la feide tots plegats. Entre tots hem de
na específica que feu. Els serveis especialitzats en l’àmser capaços de dotar de qualitat de vida a les persones
bit de salut mental i sociosanitari que desenvolupeu des més febles, més indefenses, més vulnerables o de made l’Hospital Sagrat Cor i des dels més de vint equipa- jor risc. Cal que totes les persones tinguin les mateixes
ments que gestioneu repartits pel vostre territori.
oportunitats per gaudir de la millor atenció al llarg de
El que és important per mi, que sóc a l’Administració la vida, posant en valor, respectant i promovent els seus
drets.
i moltes vegades lluny de la “trinxera”, és saber que els
serveis que us encomanem els feu des de la professio- FEM-HO doncs! Sé que podem comptar amb vosalnalitat però, sobretot, el que em satisfà més és la sensi- tres per iniciar el camí que farà possible aquesta millora.
bilitat, l’esperit i els valors que incorporeu en l’atenció,
dedicació, l’acompanyament i tracte a les persones de Quins són els programes i recursos que creu que calqui teniu cura.
dria implementar per tal de millorar l’atenció inteLa qualitat tècnica de l’atenció, el compromís social, el
respecte a la dignitat de la persona i tot el que he dit
abans fan que tinguem la certesa que les persones que
ateneu estan en molt bones mans.
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Com ha afectat la Covid-19 als serveis de salut
mental i sociosanitaris? Quin impacte a curt i
mitjà termini creu que pot tenir en l’àmbit assistencial?

gral als casos d’elevada complexitat?

Durant un any he pogut conèixer de ben a prop els casos
de salut mental d’elevada complexitat. La dificultat és
tenir els serveis adequats o adequar els serveis per aten-

dre un perfil molt difícil. Persones joves, moltes, però,
també, adults, que no són conscients de la seva malaltia,
que no volen ser ajudats. S’exclouen de tot i de tots i es
fa difícil decidir on hem de posar la ratlla per no vulnerar
els seus drets i on comença el progressiu deteriorament
que, sense ajuda, els acabarà enfonsant en un pou d’impossible sortida.
Cal fer molta prevenció per no arribar al punt de no
retorn. Calen serveis especialitzats que surtin al carrer i
vagin on es troba el pacient i intentar vincular-lo a algun servei o alguna persona. Cal informar i acompanyar
les famílies, atendre-les amb sensibilitat i amor. Calen
recursos residencials amb suport perquè tinguin sempre
un lloc on anar.
Molta gent m’ha dit: “No te’n sortiràs, el que vols fer és
impossible…”. Tinc la sort de tenir-vos a vosaltres i a
molts altres professionals que m’ajudeu a trobar, malgrat
tot, allò que segur que serà de gran utilitat per a moltes
persones amb aquest problema de gestió de serveis. La
persona ha de créixer en un entorn on se senti valorada
i útil. És difícil però seguirem endavant!
Com veu la possibilitat de crear un projecte conjunt
i consensuat entre el CatSalut, Afers Socials i Famílies i la nostra Institució per tal de dotar al territori
del Baix Llobregat d’un complex social i sanitari a la
finca Pins d’Or de Sant Feliu?
He pogut conèixer el vostre projecte. És un bon i gran
projecte. És d’aquells projectes que calen, que han de
ser realitat.
Estic convençuda que també ens en sortirem. El vostre
territori necessita un espai com aquest, la vostra gent

La Covid-19 ha afectat, sobretot, la normalitat
del dia a dia de les persones amb problemàtica
de salut mental. Han estat reclosos als seus domicilis, com la resta de la població, i han hagut de
refer la seva rehabilitació a partir d’accions no presencials.
No ha estat gens fàcil per a la majoria de les persones usuàries dels CSMA, CAS o SRC però, poc a poc,
s’han anat avesant a la nova situació i, en general, han
pogut recuperar el vincle amb els seus professionals.
Hi ha un augment d’ansietat de la població en general
provocat per aquesta epidèmia.
Les persones que ja tenien un referent a la xarxa de salut mental han estat acompanyades a refer la seva recuperació i rehabilitació arribant a situacions com les
anteriors a la Covid-19. Aquelles que no tenien un
referent a la xarxa de salut mental ho han tingut més
complicat a l’hora de tenir el recurs adequat perquè,
amb la pandèmia, la por a anar als serveis presencials,
com les urgències, ha estat molt present.
En aquest moment un 90 % de les consultes de CSMA
es fa no presencialment i en els CSMIJ aquest percentatge és d’un 70 %.
S’ha elaborat una Guia de recomanacions tant per a la
persona afectada com per a les famílies i per als professionals, i s’han posat en marxa protocols específics per a
les persones que estan en llar residències o pisos.
Cal que la informació arribi a les persones amb problemàtica de salut mental i que un gestor de cas, en els
casos més complicats o complexes, els ajudi en el dia a
dia.
En el mitjà termini cal que les bones pràctiques que
han emergit durant la pandèmia es consolidin i ajudin
el sector i la xarxa a fer cada dia millor la feina d’atenció
i recuperació de les persones afectades.
21

Entre tots | núm. 74 | juliol - setembre 2020

Entre tots | Entorn

Entorn

Seminari sobre Covid-19 i salut mental

21 de setembre, Dia
Mundial de l’Alzheimer

X. Reig. Sota l’epígraf de Covid-19 i salut mental
es va plantejar un curs on-line, organitzat per la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo el
27 i 28 d’agost.

El dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial
de l’Alzheimer, data instituïda per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i l’Alzheimer’s Disease Internacional (ADI). L’ objectiu d’aquesta
commemoració és donar a conèixer la malaltia i
les seves conseqüències sociosanitàries, i demanar
el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials.

L’ objectiu del curs era debatre l’impacte de la
pandèmia de COVID-19 en l’àmbit de la salut
mental i, tot i que van quedar molts temes fora,
es va oferir una mirada àmplia i interdisciplinària.
El doctor Enric Novella, professor titular d’Història de la Ciència de la Universitat de València va donar la mirada històrica des del vessant
emocional en vicissituds passades. El recull de les
pandèmies del passat, des de l’època dels grecs
passant per l’Edat Mitjana estava molt ben documentat a partir d’escrits i obra tant de metges
de l’època com d’escriptors i artistes plàstics.
A partir d’aquí, se centra en aquells aspectes més
convencionals de la salut mental, iniciant-se amb
l’experiència viscuda en primera persona. Per, a
continuació, centrar-se el debat en els drets humans i els riscos de vulneració.
La segona jornada es va dedicar a parlar de la reorganització de serveis, de l’impacte en
salut mental dels professionals sanitaris. En aquest sentit, es va fer referència a un estudi
realitzat a nivell europeu que assenyala que un 75 % té símptomes d’ansietat i/o depressió, i un 25 % possiblement desenvolupi una depressió greu o un trastorn d’ansietat
generalitzada.
Posteriorment es va tractar el tema de la salut mental dels adolescents. El curs va acabar
amb l’abordatge del tema social i de les desigualtats: malgrat estar amb un patogen igual
per a tots, resulta que no tots som iguals.

Generalitat, administracions i entitats aproven
el Pla de Drogues i Addiccions 2019-2023
Redacció. Generalitat, administracions, institucions i entitats diverses van aprovar per
unanimitat, el 14 de juliol, el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 20192023. Aquest pla té com a principals objectius retardar l’edat d’inici del consum de
drogues i els comportaments susceptibles de generar addicció, així com disminuir la
prevalença del consum de drogues i el joc patològic, i els usos d’Internet.

Per saberne més clica aquí

Per saber-ne més clica aquí

Dia Internacional de
Sensibilització envers la
Sobredosi a Catalunya
Redacció. El passat dia 31 d’agost es va celebrar el
Dia Internacional de la Sensibilització envers la
Sobredosi i, arreu del territori català, es van dur a
terme diferents actes i accions per commemorar
la jornada.

Per saber-ne més clica aquí

El Codi Risc Suïcidi de
Catalunya registra prop de
19.000 episodis de conducta
suïcida en sis anys
Des del 2014, quan es van començar a registrar les temptatives de suïcidi a Catalunya a través del Codi Risc Suïcidi,
s’han realitzat al voltant de 19.000 episodis de conducta suïcida. Durant el confinament va caure el nombre de
temptatives registrades.
El 10 de setembre es va commemorar el Dia Mundial de la
Prevenció del Suïcidi.

Per saber-ne més clica aquí
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25 anys amb nosaltres
Entre records

Margarita Trancho
Psicòloga clínica

“Miro aquests 25 anys enrere i el que sento és agraïment a la
vida i a les Germanes Hospitalàries per haver-me donat l’oportunitat de treballar a la seva Institució i poder fer realitat la
meva vocació.
Sempre he considerat la meva professió com un dels millors
camins de creixement i aprenentatge sobre la vida, amb la seva
cara més amable i, també, la més dura. Escoltar, buscar, entendre, acompanyar l’altre i compartir amb ell els aprenentatges
propis i adquirits. Ensenyant aprens i ajudant t’ajudes. Els pacients han estat i són els meus grans mestres.

Escoltar, buscar, entendre, acompanyar l’altre i compartir amb
ell els aprenentatges propis i
adquirits. Ensenyant aprens i
ajudant t’ajudes. Els pacients han
estat i són els meus grans mestres.

Obsequi pels
25 anys dels
col·laboradors

L’any 1998 l’Hospital Sagrat Cor va iniciar, en el marc dels
sopars del dia del Sagrat Cor, l’entrega d’un reconeixement
-un rellotge- a aquells treballadors que duien 25 anys col·laborant amb l’Entitat.
Les primeres persones que van rebre aquest obsequi van ser
Janet Jordana, Mª Ángeles Ayala, Antonia Civil, Montserrat
Mir, Jesús Sánchez de Vega, Francisco Picazo i Dulce María
Martínez.
A la fotografia, Sor Maria Jesús Beortegui i José María Peña,
superiora i gerent de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, respectivament, fan entrega del reconeixement a Janet Jordana,
responsable del Departament d’Admissions.

Agraeixo, també, als meus companys de feina la seva presència
i professionalitat i, en especial, a la que va ser la meva “jefa”
durant més de 23 anys (la Dra. Foz), el seu respecte, confiança
i suport cap a mi i la meva professió.
Sense tots ells aquests 25 anys no haurien tingut ni el caliu ni
la qualitat humana que els ha caracteritzat.
Queden alguns anys més… i aquest ve marcat per esdeveniments crucials que haurem d’aprendre a encarar des del cor i
amb totes les eines al nostre abast”.

Inma Zarco
Administrativa

“Per a mi aquests 25 anys han suposat un llarg aprenentatge. Va ser el 1995 quan em vaig incorporar al Sagrat Cor.
En aquell moment, per a mi, la salut mental era un món totalment desconegut, que he tingut la sort d’anar descobrint
poc a poc.
Vaig començar la meva trajectòria al CSMA Martorell i,
posteriorment, el 2014, al CSMIJ. Durant tots aquest anys
he pogut conèixer diferents companys, tots ells, a la seva
manera, m’han aportat coses i vivències diferents, que m’han
ajudat a créixer com a professional i, també, com a persona.
Estic contenta d’haver compartit una gran part d’aquests
últims 25 anys amb ells i, per això, vull donar-los les gràcies”.

Noves incorporacions
En el primer i tercer trimestre d’aquest any
s’ha incorporat a la plantilla de l’Hospital
Sagrat Cor:
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Durant tots aquest anys he pogut
conèixer diferents companys, tots
ells, a la seva manera, m’han aportat
coses i vivències diferents, que m’han
ajudat a créixer com a professional i,
també, com a persona.

3 de gener

Francisca García
Lasheras

19 de gener

Montserrat Pons
Borràs
21 de febrer

9 de març

3 d’agost

14 de setembre

Fisioterapeuta

Auxiliar de clínica

Auxiliar de clínica

Metgessa adjunta

Metgessa adjunta

Metgessa adjunta

Carlos Flotats
Cucarella

Anna Maria Esteve
Gibert

Georgina Carolina
Gavotti

Maria Dolors Conesa
Medalla
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