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Amb tu –

Suport a pacients COVID-19 ingressats i familiars

Introducció:
La situació d’aïllament de pacients diagnosticats per COVID-19 i d’altres pacients aïllats, genera por,
inseguretat i sensació de solitud, en no poder veure ni parlar en moltes ocasions amb els familiars més
propers, sobre tot per part del pacient però també de les seves famílies.
El Sistema de Salut de Catalunya ( Instrucció 03/2020 Pla d’acció per al suport emocional i la gestió de
l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a
familiars de pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19) ha de garantir la informació sanitària de
l’evolució dels pacients a les famílies i vetllar perquè disposin d’aquest suport d’atenció i servei assistencial,
especialment quan es tracta de comunicar la mort d’un familiar en aquesta situació d’aïllament que
comporta el confinament.
D’altra banda concebre la mort com un procés que permeti acompanyar el malalt i la família durant tot el
recorregut que condueix a la defunció del pacient. Quan la mort es produeix de manera gradual, la defunció
ve precedida per l’agonia, i quan aquesta s’identifica, l’objectiu dels professionals ha de ser humanitzar la
mort tot i les circumstàncies actuals.
No obstant la situació d’excepcionalitat condicionada per la infecció per COVID-19 comporta activar mesures
extraordinàries per donar resposta a les necessitats tant de pacients com de les seves famílies, que no
podran acomiadar-se presencialment i en molts casos ni tant sols comunicar-se.
La família necessita suport per poder elaborar el dol. La intervenció ha de basar-se en una relació d’ajuda i
acompanyament tot i les circumstancies actuals.
L’existència d’un circuit transversal i sistema ben organitzat d’atenció a les famílies que estan passant per
una situació de mort, podria donar resposta a les necessitats de cada una de les famílies.
Les intervencions dirigides a la família inclouen oferir una informació adequada, facilitar l’acomiadament i
oferir el suport psicoemocional que la família necessita en aquestes situacions.

Veure’t i escoltar la teva veu
Un eix essencial del projecte es proporcionar una comunicació fluida entre pacients i familiars o amics, tenint
en compte els problemes per comunicar-se, i en els casos més greus, per acomiadar-se.

Destinataris:
-

Pacients COVID-19 ingressats a l’HTVC i famílies
Pacients no COVID-19 aïllats
Pacients COVID-19 ingressats en Hotels i famílies

Objectius:
1. Contactar amb les famílies fent una acció proactiva per donar a conèixer el Projecte AMBTU - Unitat
de Suport famílies i pacients.
2. Activar circuits de comunicació alternatius que facilitin el contacte virtual entre la família i el pacient,
determinats pel seu estat de salut.
3. Reduir la sensació de soledat
4. Posar a disposició de les famílies diversos canals per tal que es puguin comunicar amb nosaltres.

Necessitats:


Imatge del projecte



Espai al WEB
1. Introducció
2. Vies per accedir
3. Díptic funcionament videotrucada visió
pacient
4. Díptic funcionament registre SMS visió
pacient
5. Apartat per que ens enviï email
6. Infografies Canal Salut (consells
familiar ingressat, el dol de la mort
d’un familiar,

Sistemes d’Informació

Sistemes d’Informació



1 Mòbil

Sistemes Generals



Tabletes

Sistemes d’Informació

Accions prèvies:
1. Reunió Comissió Bioètica, Cap de Servei UMI i MI, Supervisores UMI, ESPE I i Direcció de l’HTVC
2. Creació de la Unitat de Suport formada per dos administratives que informaran als familiars i
donaran resposta a les sol·licituds rebudes, amb coordinació amb el Servei de UCI, MI i Urgències.
o Elaboració protocol de comunicació amb l’horari en que es facilitarà informació telefònica a
les famílies.
3. Habilitar un espai al web amb tota la informació amb les vies per contactar, i recomanacions per
familiars

Circuit i Informació telefònica a familiars pacients COVID-19:
1. El facultatiu que hagi valorat al pacient o infermeria informarà als familiars:
a. Informarà als familiars que en breu es posaran en contacte per facilitar-li informació de com
es realitzarà el seguiment amb el familiar portaveu i les eines que disposem.
b. Comprovarà les dades del familiar portaveu amb qui s’ha de contactar
c. Facilitarà a gerencia.ebre.ics@gencat.cat les dades del pacient i familiar portaveu ó trucarà
al 36125
d. La informació de l’estat del pacient crític a la família s’ha de fer diàriament, amb
l’autorització prèvia del pacient en el moment de la derivació o admissió.

Nota: donat que implementem aquest Projecte amb pacients COVID ingressats, les Supervisores
de planta facilitaran a la Unitat de Suport les dades dels familiars portaveus per tal de facilitarlos la informació detalla a continuació.
2. Des de la Unitat de Suport accediran a la relació de pacients ingressats amb sospita o positius per fer
l’acollida i afegiran les dades del familiar portaveu, per anotar les gestions realitzades.
3. La Unitat de Suport contactarà amb el familiar portaveu del pacient ingressat, informant-lo que la
Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre disposa d’una Unitat de Suport, i facilita la
informació detallada a continuació.


Comunica al portaveu
que es realitzarà trucada o videotrucada per part del
facultatiu/infermeria per informar de l’evolució del pacient, aproximadament 11 h a 13 h i
17 a 19h tret de que es produeixi algun canvi.



Coordinar la videotrucada:


PACIENT – FAMILIAR: s’ofereix als pacients i familiars la possibilitat de
coordinar una videotrucada per als casos en que hi hagi dificultat de
comunicació degut a l’estat del pacient o problemes tècnics.
La Unitat de Suport informarà al familiar que es disposa d’aquesta
possibilitat, es realitzarà aprofitant el moment que els professionals entrin a
l’habitació, se’l hi explicarà els passos a seguir per tal d’acceptar la
videotrucada, l’horari es comunicarà prèviament a la videotrucada
(enviament Díptic/explicació funcionament per acceptar la videotrucada),
aquesta informació consultar al web.

Pacient

Habitació

Tablet
(codi)

Data

Hora
inici

Videotrucada
Hora
Familiar
final

Èxit



A petició dels professionals es poden coordinar les videotrucades entre
PROFESSIONAL – FAMILIAR (annex Díptic):
Aquesta possibilitat no s’oferirà fins que el professional no ens comuniqui
que opta per aquesta via de comunicació amb els familiars.
La unitat de Suport informa als familiars del funcionament i l’horari en que
es pot produir la videotrucada, facilitant les extensions dels professionals.
Els professionals la poden iniciar mitjançant:
A) Mitjançant SAP:
Sistemes d’Informació està treballant per que es pugui realitzar la
videotrucada via SAP
B) Mitjançant Tablet.
El facultatiu o infermeria truquen a la Unitat de Suport per tal de coordinar la
videotrucada amb el familiar.
La Unitat de Suport omple els següent fitxer per Registrar les videotrucades.
Pacient

Hab.

Tablet
(codi)

Data

Hora
inici

Videotrucada
Hora
Professional
final

Èxit

(*) Es recomana que el professional que abans de cedir la tableta al pacient:
 es presenti al familiar
 l’informi de la durada de la videotrucada (3 a 5’)
Tabletes.
Hi haurà dos tabletes a cada planta per que els professionals les puguin utilitzar per iniciar
les videotrucades amb els pacients. Les tabletes es custodiaran a cada planta.
Els professionals que requereixin una tableta, ens hauran de fer arribar la petició mitjançant
un formulari a gerencia.ebre.ics@gencat.cat o trucant al 36125, on la Unitat de Suport
registrarà:
Data Sol·licitud
Professional/Familiar que fa la petició
Telèfon de contacte
Lliurament de la Tablet
Neteja del tableta

Mitjançant tovalloleta clinell (pendent Protocol
Preventiva)



Informació a familiars de pacients crítics:

Prèviament acordat amb la UMI, la Unitat de Suport informa al familiar del pacient
ingressat que disposa d’un sistema per tal que rebin informació de seguiment, com
per exemple “canvi d’habitació, ha dormit bé...” que en cap cas substitueix la
trucada diària del facultatiu/va i infermeria, que permet tenir informació.
S’explica al familiar el funcionament del SMS (Annex Díptic), aquest enviament es
farà des de la UCI.
En el cas que els professionals no hagin pogut enviar aquesta informació per
l’aplicatiu, facilitaran via email gerencia.ebre.ics@gencat.cat o trucant al 36125,
dades pacient i missatge a enviar.
4. Si necessiten contactar amb nosaltres, ho pot fer mitjançant:
 Per telèfon al 634.296.919, de dilluns a diumenge de 8h a 19h.
 Per la web www.icsebre.cat/ambtu, espai on disposaran de la informació del funcionament,
vídeos i un apartat per contactar amb nosaltres
n ens poden fer arribar peticions i ens posarem en contacte amb ells
Totes les trucades rebudes s’intentaran gestionar, si es tracta de consultes que no es poden
esperar a la trucada del matí o la tarda, es registraran i es contactarà amb Control de planta
dos cops al dia a les 11h i a les 16h per facilitar aquesta informació.
Data

Hora

NHC
Pacient

Hab.

Nom
Familiar

Parentesc

Telèfon
contacte

Petició

Realitzada

S’informarà als familiars que sols es facilitarà informació al familiar portaveu, la resta de la
família haurà de contactar amb aquest per conèixer l’estat del pacient.

5. Suport psicològic a les famílies.
L’acompanyament al dol de les famílies, tant des de la preparació de forma anticipada com un cop
s’ha produït un èxitus, és important que es cobreixi des de diferents necessitats: psicològica,
sanitària i assistencial, i també d’orientació jurídica i administrativa.
Per aquest motiu, s’han d’impulsar diferents accions per donar suport psicològic als familiars de les
persones mortes a causa del coronavirus i d’altres persones mortes en el context de l’epidèmia de la
COVID-19 que ho requereixin, i per fer aquest procés emocional del dol, el qual es fa més difícil i
complicat pel context de la pandèmia actual.
La Unitat de Suport informa que es posa a disposició de les famílies que viuen una situació de pèrdua
recursos de suport psicològic:
Servei d’Atenció i suport psicològic a la ciutadania per la crisi del Coronavirus: 630.450.606

6. Recursos i accions
Comunicació divulgativa i apoderament de la ciutadania
-

Per a la gestió de les emocions

Quan una persona propera està ingressada?





Quan el coronavirus afecta de prop els infants
5 Activitats per saber-ne més
7 consells per a un confinament saludable per als adolescents



Afrontament del dol en la infància i l’adolescència en el context de la pandèmia
de la COVID-19



Què podem fer per gestionar la por?





Quan una persona propera està ingressada
Com podem gestionar les nostres emocions i l’ ansietat aquests dies



Com gestionem les emocions quan una persona està afectada per COVID 19





Com afecta el coronavirus a la gent gran
Com afecta el coronavirus als infants
STOP COVID19 CAT: La nova eina per a fer seguiment del coronavirus

Vídeos

-

Per acompanyament al dol
 Si perdeu un ésser estimat
 Gestió de dol en infants i adolescents
 Quan tinc un familiar malalt, dol davant la pèrdua, què passa i informació
especifica per als infants.
o Actuem Junts
Campanya digital basada en vídeos i missatges testimonials de suport a altres persones que
estan vivint situacions similars. Píndoles de vídeos de protagonistes de la COVID-19. Des de
pacients, familiars a persones curades que expliquen la seva situació i donen ànims a altres
que estan en procés


7. Situació final de la vida

Testimoni d’un pacient donat d’alta

El comiat és un procés molt important que repercutirà en el posterior processament del dol de la
persona.
o
o

Presencial. Procediment pàg. 6.
Telemàticament. Es facilitarà una tableta per activar un canal de comunicació virtual amb la
família que permeti una millor visualització de l’escenari.
També es donarà la possibilitat de posar àudios, llegir escrits que la família pugui fer arribar
tot i que el pacient ja estigui inconscient.

PROCEDIMENT ACOMPANYAMENT AL DOL A PACIENTS COVID-19 HOSPITALITZATS EN SITUACIÓ
DE FINAL DE VIDA:
El facultatiu responsable del pacient comunica a la família que es troben davant d’una situació de
mort imminent per COVID-19.
Els professionals oferiran la possibilitat que un acompanyant entri a l’habitació del pacient per fer
l’acompanyament en la situació de final de vida independentment on es doni aquesta situació
(planta, UCI o URG).
Aspectes a tenir en compte
o
o
o
o

o
o

o

8. Èxitus

A l’habitació només hi pot haver un sol acompanyant.
No hi haurà límit de temps en aquest acompanyament de final de vida.
Es recomanarà que, abans d’entrar a l’habitació i posar-se els EPIS, la persona acompanyant
begui, mengi, vagi al WC, etc.
Se li proporcionaran a l’acompanyant tots els EPIS necessaris. Se l’acompanyarà i ajudarà al
moment de posar-se’ls i se li explicarà com ha de fer un bon ús dels mateixos. Quines
activitats podrà fer dins l’habitació i quines no (per exemple: agafar-li la mà però sempre
amb els guants posats ...).
Un cop l’acompanyant surti de l’habitació , ja no podrà tornar a entrar ni ell ni cap altre
familiar.
En el moment que l’acompanyant vulgui sortir de l’habitació ha d’ avisar trucant al timbre
per poder fer correctament la retirada d’EPIS i de forma assistida per part dels professional
sanitaris experts i fent seguiment dels circuïts establerts.
Recomanem al familiar confinament 14 dies i si símptomes avisar a 061

La família que no s’hagi pogut acomiadar del pacient hospitalitzat o ingressat a la UCI han de rebre
la comunicació de la mort del seu familiar a través d’una trucada telefònica.
És molt important que aquesta comunicació la faci un professional sanitari amb coneixements de
gestió emocional i suport psicològic. Si el professional que comunica la defunció detecta la necessitat
de suport psicològic immediat, ha de posar-ho en coneixement del 061 (línia específica de suport
psicològic), que ha de fer el seguiment i suport emocional al familiar.

Cartes amb cor:
El Departament de Salut ha donat la possibilitat a la ciutadania que faci arribar missatges, o dibuixos d’ànim
adreçats a professionals i/o pacients, mitjançant el correu cartesambcorebre@catsalut.cat
A la Gerència Territorial ICS TE farem la següent difusió:
9. WEB i INTRANET:
Es crearà un apartat al WEB i INTRANET amb 2 apartats:
a. Agraïments i ànims a pacients: s’informarà als pacients que la Gerència disposa d’un
compte en Instagram #cartesambcorebre on podran visualitzar tots els missatges d’ànim per
part de la ciutadania.
b. Agraïments i ànims a professionals: es farà difusió d’aquest apartat a tots els professionals
de la Gerència
10. DIBUIXOS: aquests es projectaran a les pantalles de la Gerència i estaran quan passi el confinament
per agrair-los els ànims.

Annexos:
1.
2.
3.
4.
5.

Webgrafia:

Videomedicina manual d’ús pel pacient.
Videomedicina manual d’ús pel professional.
Infografia Projecte AMB TU
Enviament SMS pacient crític (manual us del pacient). En procés.
Enviament SMS pacient crític (manual us professional). En procés.

Instrucció 03/2020 Pla d’Acció per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la
situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de pacients i
l’acompanyament del dol per la COVID-19
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccio
ns/2020/instruccio-03-2020.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Difusió:
www.icsebre.cat
Xarxes socials

Manual d’ús pel pacient

1.
2.
3.
4.

El professional sanitari li ha enviat un
SMS. Premi sobre l’enllaç per unir-se
a la videotrucada.

Conferencia
Debe tener un dispositivo que
disponga de cámara y micrófono para
poder efectuar la sesión.
En caso que el dispositivo le pida
acceso a dichos elementos, será
necesario su confirmación.
Para una mejor experiencia intente
conectarse desde un lugar con
cobertura y con buena iluminación.
La sesión será conducida y
supervisada por un profesional. Al
iniciarlo usted acepta la política de
privacidad y los terminos y
condiciones.

Llegeixi atentament el contingut d’aquesta
pantalla. Asseguri’s que ha llegit la política
de privacitat i els termes i condicions abans
de prémer Acceptar.

Esta web utiliza cookies propias para
poder ofrecerte el servicio.

Aceptar

Si us plau, premi Permet perquè
el web facis servir la càmera i el
micròfon del seu mòbil.

S/Institut Català
de la Salut

panel.videomedicina.com vol
utilitzar la càmera i el micròfon.

Bloqueja

Permet

S’ha connectat correctament amb el
seuprofessional. Quan acabi la consulta, el
professional finalitzarà la sessió i s’aturarà la
videotrucada.

Manual d’ús pel professional

1.

Accedeixi a l'enllaç
www.videomedicina.com i premi
Acceder en la part superior dreta del web.

Expediente

3.

Núm. de historia del paciente

País

España ES (+34)

Teléfono móvil (se enviará un SMS)

+34 Teléfono móvil

Iniciar conferencia

Ompli tots els camps amb l'informació
del pacient i acontinuació premi Iniciar
conferencia.

5.

S'ha establert la connexió
amb el pacient correctament.

S/Institut Català
de la Salut

Introdueixi les credencials que li han
facilitat i seguidament premi Acceder.

4.

Esperando que el cliente se conecte...

El pacient rep un SMS amb el link
de la salavirtual. Esperi a que el pacient
accepti termes i condicions i es connecti.

6.

Per finalitzar la videoconferencia premi
Finalizar Sesión en la part inferior dreta
del web.

Sistema de comunicació

Relació

trucada
telefònica

video
trucada

missatge
SMS

visita
telemàtica
vídeo

Correu
electrònic
o trucada

professional

usuari

professional

familiar

usuari

familiar

familiar

professional

Trucada telefònica
convencional

domicili
usuari

trucada
familiar
UCI

Videotrucada amb tableta
per mig d’invitació SMS al
mòbil del familiar/usuari

hospitalitzat

missatge
SMS

Enviament de missatges SMS
amb informació breu de l’estat
de l’usuari
Videotrucada des de la història
Clínica de l’usuari amb càmera
web al PC

vídeo
trucada

ECAP
SAP

gerencia.ebre.ics@gencat.cat
634 296 919
(Dilluns a Diumenge 8 a 19H)

Correu o
trucada

