EL CoMB POSA EN MARXA DIVERSES MESURES URGENTS
PER DONAR SUPORT A METGES I METGESSES DAVANT
L’EVOLUCIÓ DE L’EPIDÈMIA DE COVID-19
Barcelona, 13 de març de 2020.- Davant l’evolució de l’epidèmia de COVID19 a Catalunya i, especialment, del brot declarat al municipi d’Igualada i resta
de municipis de la Conca d’Òdena, que ha obligat al confinament de la seva
població, el Colꞏlegi de Metges de Barcelona (CoMB) ha posat en marxa de
manera urgent diverses accions:
1. Selecció de metges i metgesses entre el colꞏlectiu recentment jubilat per
fer front a necessitats concretes a la zona, especialment a l’Hospital
d’Igualada. La direcció del centre ha traslladat al CoMB les seves
necessitats que, sobretot, se centren, ara per ara, en les especialitats de
Medicina de Família i Comunitària i Medicina Interna. D’altra banda, el
CoMB està gestionant els oferiments de professionals, inclosos alguns
procedents de recentment graduats en Medicina, els quals s’avaluaran
per seleccionar perfils adequats a les necessitats immediates del
sistema de cada moment.
2. Suport logístic i econòmic del CoMB al Consell d’Estudiants de Medicina
de Catalunya (CEMCAT), que està coordinant iniciatives sorgides dels
estudiants de diferents Universitats per tal de colꞏlaborar en tasques
diverses i molt necessàries en aquests moments, com ara:
a. Suport a les línies d’atenció al ciutadà per tal d’alliberar les línies
del 061
b. Serveis de cangur a metges i metgesses que estan treballant i
que necessitin suport per a la cura de fills i filles.
c. Suport administratiu i per a la resolució de tasques burocràtiques.
d. Tasques assistencials de seguiment de pacients.
3. Suport psicològic específic a metges i metgesses que es troben en
aïllament domiciliari, ja sigui de manera preventiva o amb diagnòstic
positiu de COVID-19, a través del servei de Suport Emocional als
Professionals de la Salut (SEPS) de la Fundació Galatea. Aquest servei
ofereix atenció telemàtica per part de professionals de la psicologia
davant l’elevat risc de patiment emocional i proporciona eines per
gestionar aspectes com l’estrès i la incertesa, així com consells per
mantenir hàbits saludables.
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