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1. Resum del projecte  

 

CONTEXTUALITZACIÓ DEL TREBALL 

La invalidesa generada per la lesió medul·lar aguda traumàtica (LMA-T) comporta, amb 

freqüència, un elevat patiment psicoemocional en pacients i familiars. Les respostes 

psicoemocionals no adaptatives s’associen a una menor participació en el procés de 

recuperació, tant per part del pacients com dels seus familiars, a una menor satisfacció 

amb l’atenció rebuda durant l’hospitalització i, consegüentment, a una recuperació 

funcional menor i més lenta. Addicionalment, els rehabilitadors que han de fer front a 

aquestes emocions negatives poden arribar a experimentar més estrès i més risc de 

desgast professional. 

 

METODOLOGIA 

Objectius i hipòtesi 

L’objectiu general del projecte ESPELMA ha estat valorar l’impacte d’una formació 

dirigida a tots els professionals de la unitat de lesionats medul·lars (ULM), considerant 

la satisfacció respecte a l’atenció rebuda tant en els pacients, com en els seus familiars 

o cuidadors principals. 

 

En concret, es va plantejar l’objectiu principal de proporcionar formació i coaching 

personalitzat (a partir de la detecció de les seves necessitats particulars) a tot l’equip 

de professionals encarregat de l’assistència i rehabilitació del pacient amb LMA-T, per 

posteriorment poder valorar-ne indirectament l’efectivitat mitjançant l’avaluació de la 

satisfacció d’aquests pacients. Paral·lelament, es van plantejar els objectius secundaris 

següents: 

 

1. Millorar la satisfacció dels familiars o cuidadors en relació amb l’assistència 

rebuda. 

2. Millorar la satisfacció i reduir el nivell d’estrès dels professionals que atenen 

aquests pacients, gràcies a l’increment en la seva capacitat per gestionar les possibles 

contingències emocionals negatives, tant del propi pacient, com del seu entorn 

sociofamiliar.  

3. Detectar necessitats formatives, dins l’àmbit de la psicologia i la psiquiatria, 

entre el col·lectiu de professionals que atenen pacients amb LMA-T, per poder integrar-
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les en un programa de formació a mida i centrar-se en les seves necessitats 

quotidianes. 

4. Elaborar una guia de recomanacions psicoeducatives sobre aspectes clau en 

l’atenció dels aspectes psicoemocionals del pacient amb LMA-T i la seva família. 

Com a hipòtesi de treball, plantegem que la formació dels professionals de la ULM 

afavorirà la satisfacció dels pacients i dels familiars o cuidadors principals, ja que 

aquesta formació s’adreça a reforçar les habilitats de comunicació interpersonal, així 

com a perfeccionar la gestió de les dificultats emocionals i d’adaptació que aquests 

pacients solen presentar durant l’hospitalització. 

 

Disseny 

Es va realitzar un estudi quasiexperimental pre-post amb grup control, que va incloure 

una mostra de pacients amb una LMA-T que van ingressar durant un període d’un any 

a l’ULM de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. A més, durant aquest 

període es va avaluar un cuidador per pacient (el cuidador que seleccionàvem era la 

persona que designés el mateix pacient com a persona de referència). En cap cas 

l’absència de cuidador o familiar de referència es va considerar un criteri d’exclusió. Es 

van incloure en l’estudi tots els pacients ≥15 anys ingressats a l’ULM per LMA-T, 

independentment del seu nivell neurològic i classificació ASIA. Es van excloure els 

menors de 15 anys i aquells que tinguessin una LMA de causa no traumàtica. 

 

La intervenció formativa es va dirigir a tot l’equip de professionals que treballen a l’ULM 

amb pacients amb LMA-T, és a dir, metges rehabilitadors, infermeres, auxiliars 

d’infermeria, fisioterapeutes i auxiliars de fisioteràpia, monitors de gimnàs, terapeutes 

ocupacionals, assistents socials i zeladors. 

 

Instruments d’avaluació i procediment 

Instruments d’avaluació de la mostra de pacients:  

 

 Dades demogràfiques i mèdiques: pre. 

 ASIA Scale (escala de discapacitat ASIA): pre i post. 

 SCIM-III (escala d’independència funcional): pre i post. 

 HADS (escala d’ansietat i depressió hospitalària): pre i post. 

 RS-25 (escala de resiliència): post. 

 WHOQoL-BREF (qüestionari de qualitat de vida de la OMS abreujat): post. 
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 PPE-33 (qüestionari Picker de satisfacció del pacient): post. 

Instruments d’avaluació dels cuidadors: 

 Dades demogràfiques: pre. 

 ZARIT (escala de sobrecàrrega del cuidador): post. 

 RS-25 (escala de resiliència): post. 

 EVA satisfacció amb el suport emocional, informatiu i pautes mèdiques rebudes: 

post. 

 

Instruments d’avaluació (pre-post) per als professionals: 

 Dades demogràfiques. 

 JSPE (escala d’empatia professional Jefferson). 

 MBI (inventari de burnout Maslach). 

 RS-25 (escala de resiliència). 

 Qüestionari de clima laboral. 

 EVA satisfacció i estrès laboral. 

 

A la intervenció hi va haver una primera fase, en la qual es van fer grups focals amb 

els professionals, amb l’objectiu de detectar quines eren les seves principals dificultats i 

necessitats formatives, i, així, dissenyar els continguts del curs teoricopràctic. Aquests 

continguts englobaven: 1) Habilitats de comunicació i relació interpersonal (inclou 

escolta activa, empatia); 2) Habilitats de maneig de l’estrès personal i professional, i 3) 

Habilitats per a l’abordatge de pacients difícils.  

 

 

2. Resultats  

 

Es van avaluar un total de 46 pacients preintervenció i 43 pacients postintervenció, que 

tenien una edat mitjana de 40 anys (78%), i la majoria eren homes (79%). 

Aproximadament un 60% en tots dos grups eren solters o casats, i la majoria 

presentaven LMA-T per accidents casuals o de trànsit. També es van avaluar 46 

familiars preintervenció i 43 familiars postintervenció respectivament. No hi havia 

diferències significatives en dades sociodemogràfiques en les mostres d’abans i després 

dels pacients o familiars. Finalment, es va avaluar tot l’equip de professionals en actiu 

que treballen a l’ULM (N=61 preintervenció; N=46 postintervenció). 
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Dels resultats obtinguts, podem observar que els pacients es mostren bastant satisfets 

globalment amb el tracte i les cures rebudes. No obstant això, es van revelar 

determinats aspectes que cal millor, com els relacionats amb el tipus i la qualitat de la 

informació rebuda. La formació als professionals no ha servit per millorar aquests 

aspectes, però tampoc per empitjorar-los significativament. Si bé és cert que l’empatia 

i l’accessibilitat dels professionals va millorar després de la formació des del punt de 

vista dels pacients, això no va servir perquè les puntuacions globals de satisfacció dels 

pacients, valorades a partir del PPE-33, fossin més bones. Pensem que cal millorar els 

esforços de formació —format, dosi, pràctiques supervisades, etcètera—, i també fer 

una millor selecció de les variables objectiu que cal avaluar per poder observar canvis 

tant en els professionals com en els pacients després d’aquesta formació. Així, els 

cursos intensius i els seguiments duts a terme poden no haver estat suficients o prou 

exhaustius per facilitar l’adquisició i incorporació dels coneixements apresos en les 

pràctiques diàries d’aquest col·lectiu de professionals. 

 

També és possible que s’hagi millorat la disposició i l’actitud del professional envers 

determinats aspectes o demandes dels pacients amb LMA-T, però que aquests aspectes 

no s’hagin acabat avaluant de la manera més precisa o exhaustiva possible o, fins i tot, 

no tinguin un efecte final en les mesures que s’han pres als pacients en aquest estudi. 

No obstant això, algunes conclusions de valor del present treball són les següents: 

- La formació es demana i és ben rebuda per part dels professionals, que la descriuen 

com a útil i, en molts casos, estan disposats a repetir-la o a recomanar-la. 

-  

- Les problemàtiques referides al col·lectiu de pacients posen de manifest la necessitat 

de millorar l’abordatge de diferents aspectes durant la seva hospitalització. Arran dels 

nostres resultats, fins i tot podria resultar recomanable suggerir una avaluació contínua 

i protocol·litzada de la satisfacció respecte al tracte i les cures rebudes per part dels 

pacients, així com de les seves necessitats durant l’hospitalització. Malgrat que un 

elevat percentatge de pacients (≥90%) afirmen que se senten tractats amb respecte, 

dignitat i que estan satisfets en general amb les cures rebudes, encara existeixen 

aspectes amb referències de millora elevades que cal atendre. 

-  

- La simptomatologia ansiosodepressiva dels pacients a l’ingrés i a l’alta és elevada. Això 

posa de manifest que en aquests moments el patiment dels pacients és elevat i que els 

professionals es veuen impel·lits a fer-ne un bon abordatge. 
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- Les puntuacions globals (abans i després) de la mostra de familiars amb pacients 

amb LMA-T mostren nivells de resiliència (RS-25) mitjans-alts i un nivell de 

sobrecàrrega del cuidador mitjà (ZARIT). Passa el mateix amb les puntuacions de 

satisfacció, ja que totes se situen per sobre de 3 punts (en un rang 1-4). No es van 

observar diferències estadísticament significatives per a cap de les variables 

considerades en referència als valors preintervenció respecte dels postintervenció. 

 

- Les puntuacions preintervenció respecte de les postintervenció en la mostra de 

professionals van mostrar uns nivells d’empatia i resiliència percebuda alts, així com 

absència de burnout i una satisfacció laboral mitjana (mitjana aproximada de 4 en un 

rang 1-5). L’única diferència entre l’abans i el després observada va ser en relació amb 

l’estrès laboral percebut (t=–3.369(57); p=0,001; IC 95%, –1.869 - –0.476), tot i que 

el rang mitjà de puntuacions va ser mitjà (3 punts en un rang 1-5). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

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

equip multidisciplinari altament capacitat per abordar no només els aspectes físics, sinó 

també els psicològics. És precisament en aquest últim aspecte en què els professionals 

mostren més inquietuds i inseguretats. Segons el nostre coneixement, aquest projecte 

constitueix la primera iniciativa que ofereix una intervenció formativa a mida per a tot 

un equip de professionals mèdics i sanitaris que treballen en una ULM. Aquesta 

formació ha servit per reforçar pautes d’actuació adequades que ja es duien a terme a 

l’ULM, i per incrementar l’autoconfiança dels professionals. A més, se’ls ha dotat 

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

integrar en les seves rutines professionals i que, a més, han valorat de manera molt 

positiva. No obstant això, l’efecte específic d’aquestes estratègies sobre la satisfacció 

global dels pacients respecte de la cura rebuda continua sent inespecífic i poc clar. Si 

bé és cert que partíem d’una mostra de pacients altament satisfets en termes generals 

amb la cura rebuda, pensem que calen mesures d’avaluació i de seguiment més fines 

per estudiar els efectes potencials d’aquest programa d’entrenament per a 

professionals. 
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Malgrat que es tracta d’una formació nova i pionera basada en els continguts i principis 

de l’entrevista motivacional, és possible que la durada del programa sigui insuficient i 

que calguin sessions més extensives en el temps (no d’una durada més llarga), amb 

recordatoris puntuals de les estratègies i conceptes apresos. Igualment, s’hauria 

d’haver avaluat i monitoritzat la fidelitat de la implementació i integració de les 

estratègies per part dels professionals, per valorar de manera més precisa el tipus 

d’interacció professional-pacient i els resultats en termes de satisfacció del pacient.  

 

Finalment, val la pena destacar que a partir d’aquest treball es posa de manifest 

l’enorme necessitat dels professionals de la salut mental en unitats d’ingrés per 

problemàtiques greus, com una LM, no només de donar suport i intervenir amb els 

pacients, sinó de fer-ho també amb els seus familiars i l’equip de professionals que els 

atén.  
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