
Presentació
Hem viscut una experiència inoblidable aquests darrers anys, hem viscut una 
pandèmia, però la realitat que hem viscut nosaltres no ha estat la mateixa que 
han experimentat els sanitaris, enfrontant-se al virus a primera línia de «bata-
lla» per garantir la seguretat als hospitalitzats del moment. He viscut aquesta 
situació de primera mà, ja que la meva mare és infermera, i mentre jo estava 
confinada a casa, ella sortia a treballar i va viure el que no es mostrava als mit-
jans de comunicació. A principis del 2020, els sanitaris es trobaven davant d’una 
malaltia, la covid-19, de la qual no se’n sabia res, que s’estava emportant la vida 
de molts pacients, i no hi havia manera d’aturar-la. Han passat molt desaperce-
buts els actes dels treballadors del món de la salut i com els ha afectat aquesta 
situació tan devastadora. Per ells ha estat una tasca molt complicada, on han 
hagut de prendre decisions dures i enfrontar-se a dilemes de difícil solució; des-
prés de tot el que han viscut, és normal que els hagi afectat d’una manera o al-
tra. Per aquest motiu, en aquest treball m’he informat del tema i he donat veu a 
alguns professionals de la salut per conèixer i obtenir una visió fidel de com van 
viure ells la realitat de la pandèmia per covid-19.
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Metodologia
El procediment d’aquest treball ha implicat uns quants mesos de recerca. Aquesta 
ha estat una tasca complexa, perquè la quantitat d’informació que hi havia d’aquest 
tema no era gens proporcional a la seva rellevància. Així que l’he hagut de contrastar 
i ampliar amb les respostes dels sanitaris entrevistats, que em van obrir les portes a 
un nou món amb les seves experiències. La part teòrica ha consistit a exposar tota la 
informació que he anat obtenint a base d’articles extrets de fonts fiables d’internet i 
de les entrevistes que he mencionat anteriorment. Per altra banda, la meva part teòri-
ca, a banda de les entrevistes, ha estat fer executar i imprimir una revista de caràcter 
informatiu, on abunda informació de la pandèmia, de les repercussions d’aquesta en 
els sanitaris, la vacunació contra la covid, imatges i els qüestionaris complets que van 
respondre un total de vuit treballadors de diferents àmbits de la salut. 

Cos del treball
L’arribada de la pandèmia ens va agafar a tots per sorpresa, qui ens havia de dir que 
viuríem un confinament i faríem de la mascareta i del gel hidroalcohòlic els nostres 
nous aliats. Tot i això, els qui no treballem en un hospital hem viscut una cara de la 
pandèmia molt diferent de la dels que sí que ho fan. 
Anem a parlar dels problemes tant tècnics com personals amb què els sanitaris es 
van trobar. Un 80 % de les infermeres i infermers del nostre país consideren que 
no hi ha hagut el personal suficient per donar atenció sanitària als pacients. Això 
comporta una càrrega de treball i estrès més alts en els sanitaris, que al seu torn 
pot portar falta de motivació i esgotament. En plena pandèmia, els sanitaris anaven 
desbordats i la falta de material tant per tractar pacients com per a la seva pròpia 
protecció posava en risc la vida de tots. Es van haver de gestionar els pocs EPI que 
arribaven, a falta de bates es va recórrer a bosses d’escombraries i es va allargar 
el temps de vida útil de les mascaretes. A més, la falta de llits a l’UCI i la falta de 
respiradors van portar els sanitaris a prendre un seguit de decisions que es veurien 
reflectides en el mateix pacient, es trobaven amb malalts que es podrien beneficiar 
d’ingressar a l’UCI, però davant la falta de recursos i d’espai no els podien oferir 
aquest servei. O també es van trobar amb el dilema d’escollir qui es beneficiava 
d’aquests recursos. Una altra repercussió que no ha de passar desapercebuda és el 
fet que els sanitaris van haver d’encarar la mort i enfrontar-se a ella dia a dia. Es 
trobaven davant d’una malaltia desconeguda, on els malalts empitjoraven ràpida-
ment i requerien actuacions urgents amb moltes complicacions.
Amb els nous protocols no es permetien visites per tal de proporcionar seguretat als 
visitants, per tant, els qui van acompanyar els pacients en aquests moments cruci-
als, on el pacient sent por pel final de la seva vida, van ser els sanitaris. Pels treba-
lladors la sensació d’impotència davant la soledat dels pacients aïllats en un box i 



sense poder tenir la família al seu costat era devastadora. 
A causa de l’elevada expansió de contagis, cada hospital va elaborar el seu protocol 
de contingència. Els hospitals es van veure obligats a reorganitzar les àrees de ser-
vei i condicionar noves zones covid per la falta d’espai. Cada hospital tenia i conti-
nua tenint els seus protocols interns, sempre adaptables periòdicament en funció 
de l’evolució de la pandèmia. Per exemple, es van cancel·lar cirurgies no urgents 
programades i es van condicionar i dotar els quiròfans per funcionar com a UCI, les 
diferents unitats de l’UCI van passar a ser gairebé totes zones covid. Davant la pres-
sió i l’estrès que van sentir en fer front a un nou virus, del qual no se’n sabia res, va 
provocar que molts sanitaris es plantegessin deixar la feina o canviar de professió, 
i fins i tot alguns ho van arribar a fer. En una entrevista es menciona que alguns es 
van arribar a preguntar: «quin sentit té continuar sent metge quan no pots complir 
el teu principal objectiu, que és salvar vides».
Algunes de les principals conseqüències d’aquests fets s’han percebut en l’empitjo-
rament de l’estat de la salut dels treballadors d’aquest àmbit, es va notar una reduc-
ció de la qualitat i la quantitat d’hores de son (i, a més, va incrementar el consum 
de tranquil·litzants per compte propi) i es van diagnosticar molts treballadors amb 
depressió i ansietat, entre altres. 
Però, com tot, també hi ha un costat positiu. Hi ha sanitaris que afirmen que aques-
ta situació els va incitar a donar-ho tot i a no rendir-se en cap moment. Altres no 
han deixat que la covid-19 els tregui l’alegria ni la passió per la seva feina. Aquest 
ha estat un petit resum del contingut de la part pràctica del meu Treball de Recerca. 
I per acabar-lo de la millor manera possible, en la meva part pràctica vaig realitzar 
la meva revista, anomenada La cara B de la pandèmia, on s’esmenta informació 
rellevant sobre el tema del meu projecte, entrevistes a sanitaris i imatges (algunes 
adjuntades pels mateixos entrevistats). 

Conclusions
Em poso a la pell dels treballadors de l’àmbit de la salut, lluitant, anant contra cor-
rent, fent tot el que estava a les seves mans i posant la salut dels altres davant la 
d’ells mateixos, i el que sento és admiració. No tothom podria haver viscut el que 
van viure ells. Puc dir que em sento realitzada i orgullosa del tema que he escollit 
pel meu Treball de Recerca i, a més, crec que he pogut complir les meves expectati-
ves i els meus objectius. M’ha sorprès negativament la poca quantitat d’informació 
que hi havia d’aquest tema, així que m’ha agradat molt aportar una mica de llum 
en aquesta foscor. He conclòs que davant la falta de recursos econòmics i materials 
amb què ens hem trobat durant la pandèmia, s’hauria d’augmentar el pressupost 
destinat a la sanitat pública, ja que aquest és un bé comú i necessari. Hem de lluitar 
per mantenir la sanitat pública. A més, considero que s’hauria de parlar sense tabús 



d’aquest tema i penso que els sanitaris, en lloc de recordar-los el que van fer mala-
ment o el que podrien haver fet millor, perquè creieu-me que ja ho saben, haurien 
de rebre reconeixement davant tot el que han viscut i treballat durant la pandèmia 
per covid-19. Per acabar, vull destacar una iniciativa que considero ideal en aquests 
temps, i és el fet de proporcionar ajuda psicològica gratuïta a tot aquell personal 
que ho sol·liciti, ja que cuidar la nostra salut mental és de vital importància.
Amb tot, aquest projecte m’ha ajudat molt en diferents aspectes com l’organització, 
aprendre a dur a terme recerca d’informació d’una manera òptima i eficient, mirar 
més enllà i indagar més en les coses. Ha estat un procés d’aprenentatge que recor-
daré amb molt d’afecte, ja que estic completament segura que em servirà per a fu-
turs projectes. 
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