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SSS

Més pes del suport
psicològic

 Un grup d’experts ofereix suport a
professionals, pacients i familiars

 Treballen per a l’IAS Santa Caterina,
l’hospital Trueta i el sociosanitari La
República, i donen suport telefònic a
l’assistència primària





Anabella Bellelli, de l’equip psicològic d’atenció a la cronicitat de Girona (EPAC),
atenent una trucada telefònica EPAC.
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JOAN PUNTÍ - GIRONA

L’equip d’atenció psicosocial (EAPS) Mutuam
Girona, un projecte impulsat per l’Obra Social
La Caixa, és un dels fronts sanitaris que ofer-
eixen suport psicològic durant la crisi a pa-
cients, familiars i també professionals sani-
taris. L’EAPS, que coordina Clara Fraguell, és
un equip format per quatre persones que tre-
ballen al Santa Caterina i al sociosanitari La
República, i també a l’hospital Josep Trueta.

El grup d’experts en psicooncologia i en cures
pal·liatives està molt pendent dels familiars, “el
graó menys protegit i menys cuidat”, però ara
la seva feina de suport s’ha multiplicat a múlti-
ples bandes. La coordinadora de l’equip explica
que en aquests moments formen part del su-
port a pacients positius de Covid-19 i també a
professionals. “El nostre objectiu és donar su-
port a tots els sanitaris que ho requereixin. Ells
no poden fer teletreball i s’estan trobant amb
situacions molt complicades”, descrivia. Els
professionals s’enfronten, entre d’altres, a difi-
cultats derivades de les limitacions. “Sense en-
trar en qui n’és responsable, si n’hi ha, hi ha
professionals que necessiten vèncer l’angoixa
de no poder arribar a tot arreu i no poder aten-
dre els pacients amb la qualitat a què estan
acostumats.”

Majoritàriament, però, el suport cap als profes-
sionals està encarat a vèncer dos temors: d’una
banda, “vèncer la por a portar el virus a casa” i,
de l’altra, “l’angoixa de poder caure malalt”.
L’equip el formen Roser Grau, Marta Juanola
(Santa Caterina i La República) i Clara Fraguell
i Josep Soler (hospital Trueta).
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Les psicòlogues de l’equip psicològic d’atenció
a la cronicitat de Girona (EPAC), situat a les
instal·lacions de l’hospital sociosanitari Mutu-
am Girona, han ampliat la seva àrea d’inter-
venció habitual per donar suport a les persones
que durant aquest procés de confinament per
la Covid-19 tinguin símptomes aguts d’estrès i
requereixin suport psicològic. Fan especial
atenció a persones que visquin soles sense
servei de teleassistència, malalts fràgils i per-
sones cuidadores.

Els ajuntaments i CAP, i el mateix hospital so-
ciosanitari Mutuam Girona, són els encarregats
de derivar els casos a aquest servei de suport
psicològic. La coordinadora Anabella Bellelli
explica que “donen pautes” que ajuden a
“descarregar emocionalment i trobar la manera
de poder gestionar la situació de confinament o
de càrrega de treball i d’estrès”. Treballen
essencialment amb els pacients. “Ara es pateix
molta angoixa perquè les informacions que ar-
riben de tot arreu són molt canviants”,
assegura.

Els professionals han de vèncer
l’angoixa de no poder arribar a tot
arreu

Clara Fraguell
COORDINADORA DE L’EAPS

Es pateix molta angoixa perquè les
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informacions que arriben són molt
canviants

Anabella Bellelli
COORDINADORA DE L’EPAC
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