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L’ENTREVISTA

Dra. Almudena Sánchez
Hospital Clínic
Barcelona

En primer lloc, moltes gràcies per accedir a aquesta 
entrevista.

Quina és la teva funció enfront l’epidèmia?

Estic realitzant assistència a malalts amb patologia 
COVID-19 a l’Hotel Catalonia Plaza vinculat a l’Hospital 
Clínic. Aquest tipus de pacients son persones amb 
baix risc de complicacions majors de la malaltia, 
pacients infectats que necessiten un aïllament de 
contacte per no poder realitzar-lo a casa i/o conviure 
amb persones que pertanyen a grups de risc o com 
a tercer grup de pacients, malalts que han estat 
ingressats a l’Hospital Clínic i necessiten completar 
tractament, vigilància clínica o aïllament.

Què ha suposat per a tu el procés de re-aprenentatge?

Ser “covidòloga” és tornar a contactar amb un tipus 
de medicina de la qual, des dels primers anys de 
residència, estava ja desvinculada. A més a més, 
treballar amb en condicions completament diferents 
a les que estem acostumats: iniciar una atenció 
mèdica hospitalària a un hotel  i la necessitat de 
treballar amb els equips de protecció individual 
(EPI) amb els quals no estàvem com a neuròlogues 
acostumades.

Què és el que trobes més a faltar com a neuròloga?

El tipus de patologia que tractem: la semiologia, 
l’anamnesi, l’exploració neurològica, sobretot al cas 
de la sub-especialització en maneig de pacients 
amb trastorns del moviment. El maneig, al meu cas, 
de fer seguiment i modificació de paràmetres de 
persones amb estimulació cerebral profunda com a 
tractament de la malaltia de Parkinson.

Com a professional, què és el que està sent més dur 
en aquest període?

El canvi radical del tipus de patologia que tractem. 
El canvi de xip a l’hora de l’atenció dels pacients, la 
quotidianitat de fer-ho amb els EPI’s posats. Però 
sobretot, el respecte de saber que no ets expert en la 
matèria i sentir inseguretat pensant que això podria 

repercutir en la salut de la persona que tens al davant.

I quins són els aspectes més positius que estàs 
traient d’aquesta nova etapa?

El vincle i fer pinya entre tots els professionals que 
ens hem adaptat per donar un suport en l’atenció 
dels malalts amb COVID-19. Tornar a fer la medicina 
general que, tot i tenir-la a un costat, te n’adones que 
continua sent part de tu. Que no l’has perdut.

Com ha influït en la teva vida personal aquesta 
situació?

Visc amb respecte, amb certa por, el fet de que puguin 
agafar la malaltia la gent que estimes i coneixes o 
els seus. A nivell personal individual, trobo a faltar 
les relacions personals amb amigues i família i eixir 
a agafar aire a la natura i fer fotografies. Tot plegat, 
aquestes coses són, per mi, el més dur a nivell mental 
d’aquesta etapa.

NEURÒLEGS DAVANT LA COVID-19


