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1.

JUSTIFICACIÓ DE L’INTERVENCIÓ EN SALUT MENTAL DAVANT D’INCIDENTS AMB MÚLTIPLES AFECTATS

L'experiència adquirida en les dues últimes dècades sobre la intervenció sanitària en incidents amb múltiples afectats ha influït en
el desenvolupament d'estratègies específiques en l'assistència en salut mental dels afectats indirectes (*) d'aquests
esdeveniments. Aquest abordatge, complementari a la intervenció mèdica, és imprescindible. Els estudis assenyalen que la
intervenció dels professionals de la Salut Mental és una estratègia eficaç per limitar la incidència de psicopatologia secundària a
aquests incidents, alhora que promou un funcionament orientat cap a la recuperació i normalització global, en menys temps i amb
menys conseqüències indesitjables. I, per tant, menys costos globals: personals, socials i econòmics.
Les estratègies davant de crisis sanitàries comparteixen objectius amb altres incidents amb múltiples afectats. En aquestes
circumstàncies, la repercussió emocional té una focalització dual, tant sobre la població general afectada com també sobre els
professionals sanitaris, que estan implicats en la seva assistència i que són població en alt risc de ser afectat per la mateixa
patologia que atenen.
La implementació protocol·litzada de la intervenció sobre els afectats professionals busca augmentar la capacitat dels hospitals
terciaris en la intervenció immediata postemergència i garantir l'assistència i cures després de la fase crítica inicial.
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(*) en el camp de les emergències, es consideren afectats indirectes les persones que van ser testimoni de l’incident com ara els
treballadors

sanitaris
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2.

ACTUACIONS PROTOCOLOLITZADES
a) Preventives:
•

Per limitar el possible desenvolupament de potencials trastorns psiquiàtrics secundaris a un incident traumàtic, les
intervencions primerenques hauran d’incloure aspectes psicoeducatius, de gestió de la informació i de suport psicològic als
afectats.

• És convenient evitar que les persones afectades romanguin aïllades i soles. Ans al contrari, és preferible que estiguin
acompanyades per altres persones i, preferentment, amb qui tinguin un vincle previ. Oferir materials escrits, recursos digitals
com aplicacions digitals, com línies de consulta telefònica, per facilitar aquesta intervenció inicial, de caire avaluatiu i de
suport.
• La identificació de les necessitats ha d’estar coordinada amb la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, que és la secció de
l’Hospital que té cura de tot el personal sanitari i parasanitari.
b) Tractament en salut mental:
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• L’atenció especialitzada tindrà una tasca d’avaluació específica, normalització de les respostes psicològiques i haurà de
facilitar l’expressió i la comunicació.
• En un primer moment, l'atenció serà individualitzada.
• Estar especialment alertes de les possibles reaccions emocionals que es poden presentar en aquest context:
o Ansietat, agitació i irritabilitat, o conductes en el sentit contrari d’inhibició i evitació
o Angoixa elevada i signes de reexperimentació dels incidents crítics
o Insomni i/o hipervigilància
o Descompensacions d’estatus psiquiàtrics preexistents
• Pot valorar-se generar espais de treball grupal per abordar aquestes reaccions, sempre amb cura de la confidencialitat i de
generar espais de seguretat col·lectiva i sempre complint amb les normatives de seguretat per evitar contagis.

3.

TIPUS D’INTERVENCIÓ DE SALUT MENTAL
La funció dels professionals de la Salut Mental en casos d’emergències massives, en la fase de l’impacte inicial compresa entre
les 24-96 primeres hores, ha d’orientar-se cap a la realització d’intervencions preventives i de minimització dels possibles
efectes adversos.
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S’han de promoure diverses tècniques de suport psicològic, tant de tipus individual com de grupal.

1. Detecció de necessitats, siguin materials de suport per a l’organització i planificació d’accions individuals i dels equips com
també familiars.

2. Intervenció Psicosocial amb els afectats
•

Recollida de dades sobre reaccions observables en els afectats

•

Observar comportaments individuals i col·lectius per detectar possibles necessitats d’intervenció psicosocial

•

Suport Psicosocial i avaluació paral·lela d’altres ajudes i cures

•

Tractament de trastorns específics i gestió de casos en situacions que així ho requereixin

3. Actuacions per als seguiments
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•

Informació als CSMA/PAIMM, com a referents d’atenció continuada i de possibles seguiments.
En la mesura de les possibilitats, s’ha de buscar la derivació a les zones pròximes a la residència dels assistits.
Promoure l’ús de l’aplicació PTSD COACH en quà ha participat el Servei de Psiquiatria en el desenvolupament de la versió
en castellà per prevenir estrès emocional i seguiment després de les primeres visites, així com d’altres materials
psicoeducatius elaborats pel Servei de Psiquiatria.

4. Accions respecte dels espais i personal per a l’atenció en salut mental:
• L’assistència dels professionals es portarà a terme a les consultes externes del Servei de Psiquiatria, a la planta 5 de l’edifici
11 del Campus.
• Per sol·licitar atenció programada, caldrà trucar a la Secretaria del Servei de 08.00 a 17.00 hores (932 746 087/934 894
295) o bé escriure un correu electrònic a psiquiatria@vhebron.net.
• Les visites es realitzaran de 09.00 a 17.00 hores.
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• Tindran una durada de 45 minuts i seran individuals.
• Per a aquelles persones que hagin d’estar en aïllament domiciliari, es desenvoluparà un sistema de visita en línia, amb
connexió segura i confidencial.
• Es potenciaran les visites de seguiment de forma telemàtica.
• S’habilitaran 8 agendes de psicologia amb 6 hores cadascuna al dia durant 5 dies a la setmana. Això donarà atenció
potencial a 48 visites diàries i un total de 240 visites a la setmana.
.
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4.
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ESQUEMA PLÀ D’ACTUACIÓ
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