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Covid 19: Impacte als centres 
residencials i sociosanitaris ➢ Situació sobrevinguda

➢ Gestió de la incertesa

➢ Immediatesa en 
l’actuació

➢ Dilemes ètics i nous 
interrogants en 
l’atenció a les 
persones

➢ Sentiments de 
responsabilitat cap a 
la cura i protecció de 
persones vulnerables

➢ Sobrecàrrega 
assistencial

Factors de Risc per a 
la salut física i mental 

dels professionals 

Observació



Factors de risc per a la 
salut dels professionals 

Sentiments de culpa 

Por al contagi i/o a 
contagiar

Cansament físic

Esgotament psicològic Impotència

InsomniExpressions de fatiga i/o 
desgast  

Desànim i decaïment

Fort impacte emocional 
(mort, dilemes ètics,…)

Tensió assistencial 
(pressió, incertesa) 



Estudis sobre l’impacte de la COVID-19 en els 

professionals

➢ ‘Personalidad, Estrés y Salud’ de la Facultad Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid

➢ Professionals: hospitals, centres de salut i residències (abril i maig 2020)

➢ Impacte en la salut i en el benestar: Estrès laboral, desgast professional, burn-out, estrès 
traumàtic secundari, conflicte treball-família….

➢ Professionals de residències: 

➢ Elevats nivells de càrrega assistencial

➢ Elevat contacte amb la mort i el patiment

➢ Pressió social 

➢ Por al contagi 

➢ Símptomes compatibles amb l’estrès traumàtic
Blanco-Donoso, L.M., Moreno-Jiménez, J., Amutio, A., Gallego-Alberto, L., Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E. 2020. Stressors, Job Resources, Fear of Contagion, and
Secondary Traumatic Stress Among Nursing Home Workers in Face of the COVID-19: The Case of Spain. Journal of Applied Gerontology. 



Minimitzar l’impacte negatiu en la salut i posar en valor la tasca diària dels 
professionals que treballen al centre.  

✓ Millorar el benestar emocional del professionals del centre en el context de 
pandèmia.

✓ Facilitar eines per fer front a les dificultats i necessitats emocionals davant de 
situacions d’estrès continuat.

✓ Agrair i posar en valor la tasca tant important d’atenció a les persones més 
vulnerables.

✓ Potenciar el treball en equip i la cohesió de grup com a elements necessaris 
en un context d’incertesa, de canvi continuat i de sobrecàrrega assistencial.

Objectius



Cuida’t, és important

Benestar físic 

Benestar emocional 

Gestió de l'estrès 

Proposta d’activitat 

Disseny 

• Destaca la idea d’auto cura com un aspecte 
important

• Missatges i recomanacions clares i curtes

• Incorporació d’imatge i d’icones visuals 

Ubicació i difusió 

• Març 2020:  zones comunes per a tots 
els professionals

• Via e-mail als diferents centres de la 
Fundació Vallparadís i via WhatsApp
entre els companys/es  



Auto cura del Benestar físic 

Aspectes relacionats amb tenir cura de 
l’alimentació, el descans i  la comunicació 



Auto cura del benestar emocional 

Estratègies de regulació emocional 
pràctiques pel dia a dia. 

Importància de l’auto-coneixement i 
del treball en equip



Gestió de l’estrès 

Enumeració de possibles reaccions en 
situacions d’estrès intens i d’estratègies de 

regulació



Gestió de l'estrès 

Recomanacions per a planificar una 
rutina fora de la feina



Proposta d’activitat 

Principis de la Psicologia Positiva

Objectius: 

• Generar hàbits emocionalment saludables 
tot posant atenció en els aspectes positius i 
en allò que ens fa sentir bé.

• Potenciar el reconeixement i la cohesió de 
grup.



“Frasco de la energia 
positiva”

Eina per al recolzament en moments de desànim



Impacte de l’actuació

➢ Agraïment i satisfacció en 
relació a l’accés a informació 
sobre l’auto cura, la gestió 
emocional i de l’estrès.

➢ Necessitat d’informació, de 
suport i de reconeixement, 
especialment en aquells 
moments de dificultat. 

➢ Es valora positivament el 
disseny visual i accessible 
dels pòsters.



➢ Manifesten sentiments de suport, 
d’acompanyament i de pertinença al 
grup. 

➢ Cohesió de grup i el treball en equip: 
elements clau per superar els reptes i les 
dificultats.

➢ El reconeixement de l'altre com a 
element important en la construcció del 
treball en equip.

Impacte de l’actuació



Impacte de l’actuació

➢ Altres iniciatives de suport i reconeixement: 
vídeos de suport, cartes, dibuixos, i 
missatges de la comunitat, elaboració 
d’il·lustracions amb frases motivadores cap 
als professionals… 

➢ Es reafirma la importància de tenir cura dels 
professionals que treballem amb i per a les 
persones.



Moltes gràcies!


