
                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN ÓS MEDIOS

SAÚDE MENTAL DA ÁREA SANITARIA FERROLÁ ACTIVOU UN PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMENTO PSICOLÓXICO A PROFESIONAIS IMPLICADOS NO COVID

 Este programa está coordinado por profesionais de Psicoloxía Clínica; e ten
como obxectivo, entre outros, promover estratexias de regulación emocional
que favorezan o desempeño da tarefa asistencial 

 Dende o servizo de Psiquiatría con este programa crean un espazo de escoita e
acompañamento  psicolóxico  ós  profesionais  involucrados  na  atención  do
Covid-19, de ser necesario

 Puxeron  a  disposición  dos  e  das  traballadores,  polas  canles  internas  de
comunicación da Área, un teléfono e un enderezo electrónico no que se pór en
contacto para demandar, de precisalo, ese apoio emocional

 Saúde  Mental  está  a  disposición  de  recibir  tamén  a  interconsulta  de
profesionais  dende  as  plantas  que  atenden  directamente  casos  Covid  para
valorar as necesidades que neste eido teñan os pacientes ou os seus familiares 

Ferrol  (ASF),  xoves 9 de abril  de 2020.- Profesionais de Saúde Mental  do Servizo de
Psiquiatría  da  Área  Sanitaria  de  Ferrol  activaron  hai  uns  días  un  Programa  de
Acompañamento Psicolóxico  a profesionais implicados no Covid-19.  Este  programa está
coordinado por profesionais de Psicoloxía Clínica adscritas á Interconsulta Hospitalaria; e
ten  como  obxectivo  promover  estratexias  de  regulación  emocional  que  favorezan  o
desempeño da tarefa asistencial; a abordaxe de dificultades emocionais; e previr a aparición
desas dificultades ó longo prazo.

Os profesionais do ámbito da Saúde Mental son coñecedores, e parten desa base, de que é
moi común neste contexto o medo ó contaxio propio, a contaxiar a outras persoas mentres
se exerce o labor  de coidado e atención,  ou o medo a contaxiar  ós  propios  familiares,
especialmente a aqueles máis vulnerables; e isto contribúe significativamente a aumentar o
malestar.

O habitual,  dada a  incerteza da situación,  é  que podan aparecer  síntomas de malestar
emocional e a aparición de emocións, como a ira ou o enfado, ou a sensación de fatiga.
Todo  isto,  ademais,  acompañado  pola  propia  situación  persoal  do  traballador  ou
traballadora, coas preocupacións de familiares a cargo ou de conciliación familiar, que poden
repercutir igualmente nese malestar emocional.

Por isto, dende o servizo de Psiquiatría desenvolven este programa para ofrecer un espazo
de escoita e acompañamento ós profesionais involucrados na atención do Covid-19, de ser
necesario, e que poda axudar a diminuír o seu malestar emocional, e a previr as posibles
repercusións que a longo prazo poida xerar a vivencia dunha situación de atención mantida
no tempo. Os e as profesionais da Área Sanitaria de Ferrol  teñen á súa disposición un
teléfono e un enderezo electrónico interno para se  pór  en  contacto  cos profesionais  do
Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, se así o desexan.

Comunicación Área Sanitaria de Ferrol
Complexo  Hospitalario  Universitario  de  Ferrol
(Arquitecto Marcide) 
Avenida da Residencia s/n 15405 Ferrol
Teléfono: 981 33 97 35 /628 34 80 07
comunicacion.ferrol@sergas.es 



                                                                                                                                                    

Nesta liña, estes mesmos profesionais están a disposición de recibir a interconsulta dos e
das profesionais das plantas que atenden directamente a pacientes Covid para valorar os
casos destes pacientes ou dos seus familiares que poidan precisar deste tipo de atención ou
apoio emocional. Así mesmo, tamén abrangue, con esa mesma vía da interconsulta, este
programa o acompañamento a familiares de pacientes falecidos por mor do Covid-19, coa fin
de facilitarlles o duelo.

Consellos xerais
Os  e  as  profesionais  de  Saúde  Mental  aproveitan  a  difusión  do  programa  entre  os
profesionais para destacar unha serie de consellos ante o medo, o enfado, a presión e a
ansiedade, entre eles, “buscar probas fiables de síntomas da enfermidade”; xa que moita
autoobservación pode levar a interpretar sensacións normais como estrañas.

Destacan tamén como clave, “aceptar as emocións”; a ansiedade, a tristeza, o enfado e a
irritabilidade son reaccións normais  ante  unha situación  extraordinaria.  “Recorda que as
ditas emocións son as que te fan humanos e non diminúen a túa competencia profesional”,
afirman. Xunto con isto, recordar que “o posible non é o probable”, as persoas tenden a
situarse en xeral no peor dos escenarios posible para estar preparado, pero “recorda que é
só unha probabilidade, non se converte en máis real por imaxinalo. Céntrate na busca de
solucións para escenarios actuais”.

Outro dos consellos é ser tolerante con un mesmo, “reflexiona e acepta non só as cousas
que se poden mellorar, senón tamén as que foron ben a pesar das limitacións”. Por último,
fan referencia a que “a fala crea realidade”, e aconsellan ós profesionais: “confía nos teus
propios recursos persoais que te axudaron noutras ocasións; coida a túa linguaxe interna e
recorda o crecemento persoal e a aprendizaxe profesional trala superación desta situación”.

SAÚDOS,
COMUNICACIÓN ÁREA SANITARIA DE FERROL.
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