
22/8/2018 DCP 1*formats en Primers auxilis psicològics i en conductes de derivació.
**hiperactivitat, canvis  comportament associables, evitacions, sobreprotecció, absentisme, negació del relleu...
***ansietat, dificultat de control de la ràbia, sentiment de culpabilitat, ganes de plorar, dificultat per dormir...

Primeres 72 hores Primera setmanaIMA i postIMA immediat postIMA immediat

Des de les 72 hores al primer mes postIMA postIMA tardàRonda de tancament al sis mesos

Responsable: els Caps i Responsables dels serveis 
d’Urgències/Intensius/...* 
Funció: observació i valoració in situ i peer to peer de 
comportaments inusuals suggestius d’afectació psicològica 
durant el IMA**
Professionals: del torn, de l’equip propi de treball habitual; del 
que ha rebut el impacte i dels següents; en la reincorporació 
progressiva de metges, infermeria, treball social, gestió...
Material: check list de criteris de risc***
Suport directe: Psicòleg de Salut laboral

Responsable: els Caps i Responsables dels serveis 
d’Urgències/Intensius/...* 
Funció: observació de la persistència dels estressors i de 
comportaments inusuals durant el postIMA in situ i peer to 
peer
Professionals: tots
Material: check list de criteris de risc***
Suport directe: Psicòleg de Salut laboral

Responsable: Salut laboral
Oferta global d’atenció presencial si el profesional considera 
que necessita ajuda: 
• si està en el Centre, contacte immediat amb _____
• si no, pot contactar en qualsevol moment amb _____
Disponible a la Intranet.
Professionals: metges, infermeria, treball social, gestió... 
directius; d’Urgències/Intensius/... 
Material: recomanacions bàsiques
Suport directe: Infermeria de Salut laboral.
Del segon al sisè més observació de baixa intensitat.

Responsable: Salut laboral
Funció: identificar l’absència o la presència d’EPT.
Professionals: tots
Procés: contacte telefònic amb els que hagin tingut qualsevol 
tipus de contacte assistencial relacionat, amb ell IMA o amb el 
seu postIMA, a fi de revalorar la seva situació i actuar en 
conseqüència.
Realització: infermeria de Salut laboral.








Els equips directius i els professionals de segona línia implicats necessiten d’una observació i valoració particular i específica a càrrec del Servei de Salut laboral.

FASE DE RECUPERACIÓ Atenció als intervinents.


