
Per una atenció més humana i solidària
Recull de les iniciatives solidàries i d’atenció integral posades en marxa arran de la pandèmia Covid-19: 

Iniciativa #Cartasconalma que recull 
cartes anònimes escrites per ciutadans 
que transmeten missatges de suport. 
Les cartes es difonen a través de vídeos 
en el canal privat de l’hospital.

Videotelefonades a pacients Covid-19 amb els seus  familiars  per  pal·liar  l’aïllament  i  cuidar   
la   salut     emocional.   Aquestes    comunicacions   també   es   realitzen   amb    altres                
pacients hospitalitzats que, per les mesures preventives, han vist reduïdes les visites familiars.

R e t r a n s m i s s i ó 
dominical de missa 
i oracions  diàries 
a través del  canal 
privat de  l’hospital, 
per continuar amb 
l’atenció espiritual  i  religiosa.

Acollida temporal a 
l’hostatgeria de l’Hospital de 
Palma de dues   famílies de              
pacients    ingressats.

Serveis gratuïts:

  

     pàrquing           televisió           audiollibres

Activitats d’oci: 
bingo (caps de setmana)



Per posar cara als professionals de 
les unitats Covid-19,  
cada un d’ells porta 
una fotografia amb el   
seu   nom  per que els   
pacients  puguin veure 
la cara de la persona que es troba  
darrera els EPIs. 

Servei de Telerehabilitació, 
seguiment i consultes telefòniques,
a través d’una plataforma 
per  minorar   la  pèrdua  
funcional dels pacients.

DONACIONS: 

Mascaretes  de  tela per part 
de l’associació Inca Solidària, 
una   modista   exusuària de 
la  FSJD  i   altres particulars.  

Pantalles cedides per 
Gràfiques Planisi, Rotary, i 
el sector d’arts gràfiques de 
Mallorca. 

Passatemps i
revistes per part 
de Distribuidora 
Rotger de Palma.

Servei solidari d'acollida 
temporal de mascotes 
dels pacients ingressats 

o  personal  sanitari  i  social que 
no puguin cuidar dels seus animals  
sigui per la malaltia o pels torns de 
la jornada laboral.

Cafè gratuït a les màquines 
de vending per  professionals  
sanitaris. 

Suport emocional  per part  de  l’equip   de  
psicòlegs dels hospitals per acompanyar                        
emocionalment als treballadors  propis   i    
d’empreses externes que ho necessitin.



Donació de dolços i xocolates de 
Pasqua per repartir als infants 
de la Fundació,     per     part    de           
l’Ajuntament    amb   la  col.laboració  
d’empreses d’Asima. 

Activitat del rober solidari amb les donacions 
per a persones sense sostre  a  través  de  
Metges del Món, Fundació Tardor i IMAS.

Les famílies acollides a la Fundació aplaudeixen diàriament a les 
20 h des de les finestres de les seves habitacions, un poc abans 
els professionals que estan de torn  surten  al  claustre  per  tal  
d’aplaudir-les a elles. Agraint la seva calma, la seva  paciència  per  
quedar-se a casa. Un gran arc de Sant Martí fet pels infants penja al 
claustre d’entrada al Centre.

Iniciativa “reptes del dia” per a 
famílies usuàries de la Fundació, per 
fomentar el bon clima de convivència 
i animar amb creativitat. Cada matí 
s’activen per assolir el repte familiar 
del dia.

Difusió de testimonis entre els col·laboradors per tal de compartir 
la seva experiència personal i professional provocada per aquesta 
situació.

Servei de ciberaula adaptat a 
la nova situació amb préstec de 
portàtils i tecnologia  disponible 
per tal de facilitar el seguiment   

acadèmic  i escolar  dels menors acollits i les seves famílies. Els 
voluntaris de la nostra  aula  d’estudi  s’han  ofert  per  realitzar   
tutories virtuals.



Abordatge terapèutic de situacions de Sofriment Moral i Sofriment 
Espiritual atès pel Servei d’assistència espiritual i religiosa (SAER). 
A més, en l’àmbit catòlic es realitza acompanyament religiós de 
manera planificada i via telefònica pels capellans de l’equip.

Suport a professionals per  part   del  Comitè  d’Ètica  
Assistencial (CEA) per  a  ajudar-los  a  enfrontar-se  a  
dilemes  ètics  en  l’atenció  a  pacients  Covid-19.

Implicació dels nostres col·laboradors en les extraccions 
de mostres de PCR Covid-19 per a tots aquells professionals 
sanitaris de Sant Joan de Déu Palma · Inca que ho precisin 
per símptomes o sense simptomatologia si han tingut un 
contacte estret amb un positiu Covid-19.

Participació de fisioterapeutes en la Unitat Covid-19:

Intervenció terapèutica en  aquells   pacients  Covid-19  
susceptibles  d’empitjorament   funcional   a  causa  del    
immobilisme que porta una estada de diverses setmanes 
d’ingrés.

Creació   d’un   grup  de  col·laboradors  destinats  a  
oferir informació diària als familiars, considerant  
l’acte  d’informar com a prioritari en la  cura  de  les  
persones que atenem i de les seves famílies.

Creació de la figura del tutor de EPIs 
desenvolupada per fisioterapeutes amb 
l’objectiu de  guiar  en  la  col·locació  i  
retirada del EPI per a evitar errors en el 
sistema de protecció del personal.

i

L’equip d’atenció psicosocial (EAPS) realitza           
suport  telefònic  als  pacients  afectats  de 
Covid-19 i els seus familiars, acompanyant-los 
durant l’ingrés, alta o duels per pèrdua.

Per a això, a nivell mèdic, un equip format per traumatòlegs dóna 
suport informant familiars de pacients ingressats en la unitat. En 
aquelles situacions en les quals el malalt es troba en últims dies, és 
el metge d’hospitalització qui informa els familiars, convidant-los 
a que puguin realitzar una visita donat el seu estat crític.

Col·laboració per part  de  l’equip  de   
Farmàcia  en  el  protocol  de  recerca   de                     
l’estudi observacional    sobre   “Registre   
Espanyol de resultats de Farmacoterapia 
enfront de Covid-19” el promotor dels quals és la Societat  
Espanyola de Farmàcia Hospitalària.


