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CORONAVIRUS ServeiS

S.e.

❘ LLeiDa ❘ Una de les principals 
mesures per atallar la pandè-
mia del coronavirus és mantenir 
una distància social per reduir 
els contagis, situació que difi-
culta, o directament impedeix, 
el desenvolupament de certes 
professions que requereixen 
contacte físic. Per aquesta raó, 
l’empresa lleidatana QSOFT, 
amb seu al polígon Entrevies, 
ha desenvolupat una aplicació 
de mòbils gratuïta perquè les 
clíniques privades practiquin 
videoconsultes amb els paci-
ents i d’aquesta manera puguin 
mantenir l’activitat sense riscos. 
Santi Caufapé, soci director de 
la firma, va explicar que davant 
de l’emergència sanitària van 
decidir desenvolupar aquesta 
app gratuïta perquè “qualsevol 
pacient pugui demanar hora, 
donar el número de la targeta de 
la companyia de l’assegurança o 
pagar si és una visita privada, i 
que permet establir una video-
trucada entre doctor i pacient en 
què es poden veure, parlar del 
que sigui i incorporar fotos a la 
història clínica si és necessari”. 
Va afirmar que ja l’han sol·lici-
tat els centres ILO i Nexus de 
Lleida, i que també treballen 
amb les clíniques Barraquer i 
Planas de Barcelona i la López 
Ibor de Madrid, entre d’altres. 
De fet, va apuntar que treballen 
en trenta països.

“Vam decidir oferir l’app de 
manera gratuïta a qualsevol clí-
nica, sigui clienta o no del nostre 
programa de gestió anomenat 
Salus. L’objectiu principal és 
ajudar el sector de la salut, que 
és el que ho està passant més 
malament i, alhora, als pacients 
evitar-los risc de contagi”, va 
subratllar, i va destacar que “és 
una manera de col·laborar en 
una iniciativa solidària i un ele-
ment de motivació per a l’equip 
en un moment en el qual tots ho 
estem passant una mica mala-
ment”. “La recepció està sent 

Consultes a distància per evitar riscos
Una empresa lleidatana ofereix una app gratuïta de videoconsultes per a les clíniques privades, que 
ja han sol·licitat almenys dos || Fisioterapeutes atenen consultes telefòniques i envien exercicis
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Ejercicios cervicales
Movilizar, estirar y tonificar la musculatura cervical

Circunducción de cabeza 180 grados

2 series    5 reps 

Extensión y retracción cervical isométrica

 8 reps 

Elevación craneal: flexores cervicales profundos

Deslizamiento de la cabeza tendido supino Estiramiento para trapecio superior

  2 reps 
30 segundos estiramiento cada lado

Estiramiento paravertebral en cuclillas y encogido

   2 reps 
45 segundos de estiramientoDoble barbilla con retracción escapular

2 series    12 reps 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya Cinta Mestre Pedret. Núm. de Colegiado: 7735

#fisiodesdecasa
#prevencioacasa

 8 reps 

 8 reps 

imatge d’una videotrucada per l’aplicació gratuïta.

qsoft

Videoconsultes mèdiques. L’empresa lleidatana del sector infor-
màtic QSOFT, especialitzada en el desenvolupament de software 
de gestió per al sector de la salut, va aparcar els projectes des del 
dia que va començar el confinament i es va centrar en la iniciativa 
solidària d’oferir una aplicació de mòbil gratuïta per a videocon-
sultes mèdiques perquè les clíniques privades puguin mantenir 
l’activitat sense risc de contagi.

Disseny. L’app, batejada com Videoconsulta Salus, es va dissenyar 
en tot just una setmana i permet al pacient sol·licitar la cita des del 
mòbil, gestionar els tràmits necessaris, establir la videotrucada i 
pagar la consulta. Es pot sol·licitar omplint un formulari al web so-
ftwaresalus.com

Usuaris. La companyia assegura que ja han sol·licitat l’aplicació les 
clíniques lleidatanes ILO (oftalmològica) i Nexus (estètica).

Taules d’exercicis i estiraments. El Centre de Fisioteràpia CF de 
Lleida atén consultes telefòniques i envia als clients vídeos o tau-
les d’exercicis i estiraments proporcionades pel Col·legi de Fisiote-
rapeutes, en funció de la malaltia. El de la imatge està destinat a 
alleujar les cervicals.

espectacular, estem desbor-
dats”, va assenyalar.

El sector de la fisioteràpia és 
un altre dels damnificats. En-
cara que podrien estar oberts, 
no ho fan per evitar el risc de 
contagi. No obstant, alguns 
centres mantenen el contacte 
telefònic o a través de les xarxes 

amb els clients, atenen consul-
tes i recomanen exercicis per 
alleujar o prevenir malalties, 
que es poden agreujar pel fet 
d’haver vist interromput el trac-
tament o simplement a causa del 
confinament. 

Per exemple, el Centre de 
Fisioteràpia CF ofereix consul-

tes telefòniques sobre mal d’es-
quena, tendinopaties, exercicis 
i estiraments. La seua respon-
sable, Cristina Fondevila, ha 
rebut trucades de clients que 
s’han fet alguna contractura o 
que tenen dubtes i afegeix que 
també contacta amb els que sap 
que pateixen certes malalties, 

com lumbàlgia, o que són grans 
per recomanar-los exercicis. 

“Els envio vídeos o dibui-
xos d’exercicis que ha preparat 
el Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya”, amb l’objec-
tiu de contribuir a millorar la 
salut mentre es prolongui el 
tancament.

Informació de serveis 
socials en diverses llengües
❘ LLeiDa ❘ La Paeria ha incorpo-
rat informació sobre els ser-
veis socials a les traduccions 
en diferents llengües per fer-
les arribar a diferents col·lec-
tius de la ciutat coneixements 
per afrontar l’emergència 
sanitària. 

També s’ha treballat el con-
tingut de tràmits administra-
tius relacionats amb l’àmbit 
laboral o d’estrangeria. Aques-
tes càpsules s’afegeixen a les 
que ja s’han editat i difós en di-
ferents canals amb les recoma-

nacions sanitàries. El seguiran 
d’altres amb informació sobre 
atenció a víctimes de violèn-
cia masclista, la responsabi-
litat ciutadana o el benestar 
personal.

L’acció s’ha portat a terme 
amb la coordinació de l’alum-
nat dels tallers de Coneixe-
ments Lingüístics del Servei 
d’Acollida Municipal. Els con-
tinguts s’han traduït a l’anglès, 
francès, àrab, búlgar, portu-
guès, romanès, rus, ucraïnès 
i xinès.

PER RESSUSCITAR els nostres 
recursos contra la por els dona-
ré unes pautes:

Primer visualitzarem, recor-
darem situacions o conductes 
del passat en què hàgim afron-
tat pors i rebobinarem en els 
records. Paral·lelament, rea-
litzarem unes bones inspiraci-
ons i respiracions profundes i 

sentirem com entra i surt l’ai-
re, el nostre millor antídot per 
a la por. Al bussejar dins dels 
nostres pensaments la ment 
ens permetrà pensar, sentir i 
dir “va ser un cop de sort?” 
La resposta és “no!” La ment 
buscarà alimentar amb argu-
ments racionals i irracionals la 
por i serà la nostra consciència 

la que haurà de bussejar en els 
seus pensaments. Per cert, con-
tinuïn respirant i notant l’aire 
per fer-se preguntes senzilles 
visualitzant-les com si el lector 
es veiés en una pel·lícula. Què 
vaig fer en aquell moment? Si 
la resposta continua sent dis-
funcional, anem a la segona: 
quines coses vaig utilitzar en 
aquell moment per afrontar-ho? 
Com em vaig sentir? Què em 
vaig dir a mi mateix? Quina fra-
se o paraules em deia? Què en 
vaig aprendre? La idea és crear 
una farmaciola personal de re-
cursos i estratègies. I per cert, 
la meua frase, per si els serveix: 
això també passarà!

Sentir-me millor

La por (2)
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