
· Desbordament 
ocasional de la 
demanda assistencial.

· Exposició al  
patiment de pacients  
i familiars.

· Dilemes ètics i 
morals.

· Aspectes relatius a la 
comunicació amb els 
pacients, els familiars, 
l’equip de treball, etc.

· Limitacions del teu 
propi rol com a 
professional.

· Emocionals: impotència, por, 
irritabilitat, desesperança, 
anestèsia emocional, etc.

· Conductuals: hiperactivitat, plor 
incontrolat, dificultat per descansar 
o desconnectar, etc.

· Cognitius: confusió o pensaments 
contradictoris, dificultat per 
concentrar-se, remugaments 
cognitius, sensació d’irrealitat, etc.

· Físics: pressió al pit, 
hiperventilació, cefalees, mareigs, 
molèsties gastrointestinals, 
contractures, etc.

· Relacionals: augment de la irrita-
bilitat, conflictes, aïllament, etc.

· Mira de descansar: dormir 
bé pot ser reparador.

· Segueix una dieta 
saludable i evita substàncies 
excitants, com ara l’alcohol, 
la cafeïna o el tabac.

· Fes exercici físic  
i estiraments.

· Busca el teu espai per 
relaxar-te i desconnectar: 
practica meditació o 
escriptura reflexiva, pinta o 
dibuixa, escolta o toca algun 
instrument i mira pel·lícules 
sense càrrega emocional. 

· Mantingues les relacions 
personals: comparteix les 
preocupacions amb les 
persones de més confiança.

I sobretot, tingues cura  
de la teva salut mental:

· Comença el dia amb un 
discurs positiu. 

· Reflexiona sobre tot el que  
estàs aportant.

· Sigues comprensiu/va amb tu 
mateix/a. 

· Comparteix pensaments i emocions 
amb persones de confiança.

· Normalitza possibles reaccions: 
t’ajudarà a desfogar-te emocionalment.

· Fes servir l’humor de tant en tant: 
allibera tensions i pot reduir l’estrès.

· Utilitza els diferents recursos de suport 
emocional que els professionals de la 
salut teniu al vostre abast.

FACTORS 
ESTRESSANTS

RISCOS QUE CAL 
TENIR EN COMPTE 

· Comunica i comparteix regularment amb els 
teus companys/es el pla de contenció de 
l’estrès: com estàs/com estan. Marca uns 
moments per fer-ho.

· Fes pauses breus en moments de 
desbordament: respira i torna a començar.

· Quan acabis un procés intens,  dedica 
10-15 segons a reduir la tensió amb un 
parell d’inspiracions profundes i reflexionant 
sobre el que acabes de fer.

· L’empatia és fonamental per ajudar els pacients, 
però mira d’evitar la sobreidentificació per reduir 
l’impacte i la fatiga per compassió.

· Menja de manera adequada i respecta els 
descansos.

· Pren consciència de la satisfacció que pot generar 
la teva feina, fins i tot en moments complexos.

COM POTS REDUIR L’ESTRÈS  
DURANT LES HORES DE FEINA?

 
ALTRES RECOMANACIONS  
QUE PODEN AJUDAR-TE

TENIR CURA DEL TEU COS I LA  
TEVA MENT SEMPRE ÉS IMPORTANT
Quan es cuiden persones que viuen una situació de patiment, és cabdal 
escoltar-se, entendre’s i assumir el compromís de tenir cura d’un/a mateix/a.

Servei d’acompanyament psicològic 
per a professionals de l’àmbit sanitari 

De dilluns a diumenge, de 9 a 22 h

Línia d’assistència GRATUÏTA

900 670 777


