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Quin era l’objectiu del projecte? 

Formar els professionals en l’abordatge dels aspectes psicoemocionals lligats a la lesió 

medul·lar aguda i valorar l’impacte d’aquesta formació en la satisfacció de pacients i 

familiars.  

 

Què han descobert? 

S’ha posat de manifest la necessitat de millorar l’abordatge de diversos aspectes tals 

com el tipus i la qualitat de la informació rebuda durant l’hospitalització del pacient. En 

aquest sentit, un alt percentatge de pacients (més del 85%) refereixen manca 

d'informació en aspectes relatius als  seus drets i deures com a pacients així com el 

dret de rebutjar tractaments i/o proves.  

 

Un elevat percentatge de pacients (≥90%) refereixen sentir-se tractats amb respecte, 

dignitat i estar satisfets en general amb l’atenció rebuda. No obstant això, sembla 

recomanable suggerir una avaluació continuada i protocol·litzada de la satisfacció amb 

el tracte i les cures rebudes per part d’aquests durant la seva hospitalització. 

Finalment, els símptomes de tipus ansiós i/o depressiu dels pacients a l’ingrés i a l’alta 

és elevat. Això posa en relleu que en aquests dos moments concrets el patiment dels 

pacients és  alt i s’ha de pensar en un millor abordatge.  

 

  



Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La lesió medul·lar és una problemàtica molt complexa que requereix el treball d’un 

equip multidisciplinari altament capacitat en l’abordatge no solament dels aspectes 

físics dels lesionats sinó també dels de tipus psicològic. És precisament en aquest últim 

aspecte en què els professionals mostren major inquietud i inseguretat. La formació a 

mida implementada gràcies a aquest projecte ha servit per reforçar pautes d’actuació 

adequades que ja es duen a terme a la unitat de lesions medul·lars (ULM) i també per 

incrementar la confiança dels professionals. De la mateixa manera, s’ha dotat 

d’estratègies de comunicació i interacció amb els pacients que els professionals han 

pogut practicar i incloure en les seves rutines quotidianes. No obstant això, l’efecte 

específic d’aquestes estratègies sobre la satisfacció global dels pacients amb l’atenció i 

cures rebudes continua sent poc clar i inespecífic.  


