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JUSTIFICACIÓ 

La Direcció de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions davant la pandèmia de COVID-19, per tal de 

donar resposta a les necessitats emocionals i psicològiques de pacients, familiars i professionals,  ha 

potenciat la creació de l’Equip de Suport Emocional – COVID-19 – IAS, amb professionals del  propi 

IAS i de Mutuam-Girona. És un equip multidisciplinar, format per 8 psicòlogues de l’especialitat 

clínica, de cures pal.liatives, d’emergències, de dany neurològic adquirit i malalties 

neurodegeneratives i demències. L’Equip ha rebut el suport dels psicòlegs del SEM.  

Aquesta pandèmia ha comportat la mort de moltes persones i ha evidenciat la necessitat de construir 

un protocol per fer una trucada de condol a les famílies afectades. És per aquest motiu que l’Equip de 

Suport Emocional – COVID-19 – IAS ha creat aquest protocol per facilitar la tasca als professionals, 

contribuir a reduir el malestar i a prevenir l’estrès en el lloc de treball i les seves complicacions. Així 

mateix, també pretén facilitar i millorar el procés d’acceptació i l’elaboració de la situació, facilitar el 

procés de dol prevenint complicacions.  

 

OBJECTIUS 

- Facilitar als professionals sanitaris la trucada de condol. 

- Reduir el malestar del professional i prevenir l’estrès i les seves complicacions. 

- Potenciar l’acceptació i elaboració de la situació i del procés de dol per part dels familiars. 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Als familiars dels pacients èxitus a l’Hospital Santa Caterina i al Sociosanitari “La República”. 

 

PROCEDIMENTS 

Inici:  

- Presentar-nos amb el nom complet, dir des d’on truquem (important dir que som de l’equip del CAP 

on està vinculada la persona que ha sigut èxitus).  
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- Preguntar si és bon moment per parlar, assegurar-nos que tenim un interlocutor vàlid (persona 

propera al difunt, adult i amb capacitat per atendre la trucada). 

 - Explicar que truquem per interessar-nos com està la família després de la mort de X (dir el nom i/o 

el grau de parestesc: la mare, el pare, “el seu germà, en Joan”…) 

 - Explicar que és una trucada que oferim per interessar-nos pel seu benestar i per explicar que està 

la seva disposició un equip de suport psicològic en el procés de dol, si ho requereixen.  

Si la persona està oberta a compartir l’experiència:  

- Validació de sentiments i emocions en relació a la pèrdua. Permetre que senti. Acollir “Entenc que 

és un moment emocionalment difícil, pot tenir (parafrasejar), és normal estar...”  

- Potenciar factors protectors en relació a la pèrdua (si l’ha estat cuidant reforçar-ho, també si ha 

estat aquests dies la persona ingressada i el familiar ha estat pendent del telèfon per rebre trucada 

del metge, si va poder anar a l’hospital a acomiadar-se de la persona; el dolor que senten és sinònim 

d’estima cap a la persona que han perdut).  

- Si hi ha sentiment de culpa per no haver pogut estar amb la persona els últims moments, recordar i 

emfatitzar la gran complexitat de la situació actual i la severitat de les mesures d’aïllament dels 

hospitals, que impedien estar amb la persona hospitalitzada, i que aquestes mesures tenen l’objectiu 

de protegir-nos a tots. “Tot i que no heu pogut estar gairebé a l’hospital, heu estat molt a prop, 

pendent de rebre la trucada cada dia per rebre informació del seu estat”. 

 - Si hi ha sentiment de culpa per què ell mateix o algú altre de la família pot haver contagiat la 

persona que ha mort: donar pes en la gravetat de la situació actual i el desconeixement del virus fins 

fa poques setmanes.  

- Facilitar el relat dels fets i la vivència de la persona i en la mesura del possible poder anar-lo 

ordenant com a objectiu de que la persona pugui anar-lo integrant. 

 Explorar:  

- Genograma amb l’objectiu de detectar persones més vulnerables (nens, persones amb 

psicopatologia) 

 - Detectar factors de risc de dol complicat.  
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Eines que es poden donar:  

- Suggerir idees comiat a domicili (tenint en compte que ara no es podrà fer rituals de comiat fins 

passat el confinament): escriure una carta, posar una música que a ell/ella li agradava, buscar 

objectes seus i fer caixa de records, fer una trobada en mode vídeotrucada amb familiars per 

compartir un moment de comiat.  

- Recordar que es podrà fer un ritual de comiat convencional amb la família i amistats un cop passat 

el confinament.  

- Oferir pautes d’higiene del dol: reforçar el fet de plorar la pèrdua, de compartir els sentiments en 

família i/o amistats, reemprendre les rutines diàries de confinament (higiene diària, no saltar-se 

àpats), evitar els sedants, buscar activitats gratificants.  

- En cas que hi hagi nens: donar pautes de comunicació amb els nens/es, emfatitzant el fet que 

l’important és que l’interlocutor sigui un familiar proper al nen/a.  

Per tancar:  

- Preguntar si creuen convenient una trucada de seguiment d’aquí uns dies.  

- Oferir suport psicològic i enllaçar amb psicòloga PSP o EPAC per iniciar vincle terapèutic, possibilitat 

de trobades d’aquí una setmana, possibilitat de grup de dol. 
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