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Meta =========== Introducció

El gran desenvolupament que ha experimentat la medicina al llarg dels últims
cinquanta anys ha comportat una sèrie de millores indiscutibles tant des del punt
de vista del diagnòstic com del tractament de les diferents malalties i trastorns. La
supervivència dels pacients ha millorat de forma espectacular en malalties com el
càncer o els trastorns cardiovasculars. Tots coneixem algú proper, un familiar, un
amic o un conegut que ha superat amb èxit tractaments quirúrgics molt complexos,
inimaginables fa només unes poques dècades. Ens hem acostumat a parlar amb
naturalitat de ressonàncies, marcapassos, vàlvules cardíaques, pròtesis de tot tipus,
ostomies i tot un reguitzell de tècniques i dispositius sofisticats que ho “arreglen”
gairebé tot.
Podríem dir que vivim en una societat altament medicalitzada, força eficient a
l’hora de guarir malalties o aturar-ne la progressió. Però...i els pacients? Estem
segurs que des del punt de vista humà s’està oferint l’atenció necessària?
Pensem per exemple en les unitats de cures intensives, on el nivell de tecnificació
és màxim, i fem-nos la següent pregunta: ¿la sofisticació dels equipaments i
dels tractaments aplicats aconsegueix fer desaparèixer completament el sofriment
psicològic dels pacients i els familiars? La resposta és evident.
Només un ésser humà és capaç de posar-se en el lloc d’un altre i acompanyar-lo en
el seu patiment. Això no ha canviat al llarg dels segles. Necessitem els altres per
fer-nos costat en els moments difícils, necessitem humanitzar l’atenció sanitària, i
aquest és precisament l’objectiu d’aquest crèdit: dotar l’alumne dels coneixements
i les habilitats necessaris per optimitzar aquest acompanyament, tenint en compte
el pacient en totes les seves dimensions, és a dir, la física, la psíquica i la social.
En la primera unitat, “La psicologia en l’atenció sanitària”, aprendreu els
conceptes més importants d’aquesta disciplina. Hi trobareu una introducció a la
terminologia bàsica, així com una revisió de les teories més rellevants sobre la
personalitat i el comportament humà. Adquirireu també coneixements i habilitats
que us seran molt útils a l’hora de comunicar-vos de forma efectiva en l’entorn
sanitari.
La segona unitat, “Afrontament de la malaltia en les diferents etapes de
la vida”, té com a objectiu donar-vos eines per saber identificar les reaccions
més habituals dels pacients i les diferents formes d’afrontar la malaltia en els
diferents grups d’edat. Aquests coneixements us han de permetre ajustar l’atenció
psicològica a les característiques de cada pacient concret.
L’última unitat, “Suport psicològic en situacions especials”, pretén donar-vos
una pinzellada sobre com enfocar de la forma més eficient possible l’atenció
psicològica en determinats casos, que per les seves característiques diferencials
mereixen un apartat sencer : els pacients amb trastorns mentals, els pacients
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en situació de malaltia terminal que necessiten cures pal·liatives i l’atenció
psicològica a familiars i cuidadors.
Esperem que el que aprengueu en aquest crèdit us ajudi a millorar com a
professionals de l’atenció sanitària i que us motivi, també, a seguir aprenent
sempre.
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Objectius

En acabar el crèdit, heu de ser capaços del següent:
1. Detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales dels
diferents tipus de pacients/clients a partir de dades obtingudes en l’observació i la comunicació amb el pacient/client i acompanyants.
2. Relacionar factors que provoquen ansietat al pacient/client amb les accions
o mecanismes que la disminueixen o eviten.
3. Identificar els mètodes o actuacions que es poden utilitzar per a la prevenció
o disminució de l’ansietat i el recolzament psicològic de pacients/clients en
diferents situacions.
4. Aplicar tècniques de recolzament psicològic que evitin l’ansietat amb
eficàcia i en funció de les característiques del pacient/client i de la conducta
observada.
5. Identificar els elements que interfereixen o milloren la comunicació amb els
pacients/clients.
6. Comunicar-se amb pacients/clients i acompanyants tenint en compte les
fases de la relació d’ajuda.
7. Relacionar diferents comportaments, actituds i conductes psicològiques
específiques amb les característiques de pacients/clients en situacions especials.
8. Relacionar-se amb el pacient/client tenint en compte les característiques de
l’etapa evolutiva en què es troba, la malaltia o alteració que presenta, els
elements que condicionen la comunicació i les pautes de la relació d’ajuda.
9. Relacionar les característiques, comportaments, actituds i hàbits del pacient/client amb l’etapa evolutiva en què es troba i el tipus de malaltia o
alteració que presenta.
10. Realitzar les activitats de desenvolupament individual amb correcció i
eficàcia, segons la programació del pla de cures.
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Introducció

Parlar de suport psicològic al pacient implica necessàriament parlar de psicologia
i de quins són els principis bàsics d’aquesta branca del coneixement.
Aquest és precisament el propòsit d’aquest primer bloc de continguts: oferir una
introducció senzilla però al mateix temps exhaustiva de tots aquells aspectes de
la psicologia que és important conèixer per tal de poder proporcionar una bona
atenció al pacient, que tingui en compte no tan sols els aspectes físics, sinó també
els psíquics i socials.
A l’apartat “Conceptes bàsics de psicologia” hi trobareu una introducció a la
terminologia psicològica bàsica, que us ajudarà a comprendre i a diferenciar
conceptes tan habituals en el camp de la psicologia com són els processos
cognitius, les emocions, els sentiments o la personalitat.
En l’apartat “Models teòrics sobre la personalitat i el comportament humà”
s’hi expliquen les diferents teories que han aparegut al llarg de la història de la psicologia per intentar explicar per què les persones som com som i ens comportem
d’una manera o d’una altra. Hem intentat simplificar al màxim l’explicació de
cadascuna de les teories sobre la personalitat i el comportament humà; tot i això,
som conscients que la complexitat d’algunes d’aquestes representarà un repte a
l’hora d’estudiar-les. És un esforç que cal fer, atès que, per exemple, entendre
bé la teoria del condicionament clàssic de Pavlov ens ajudarà a entendre una
reacció habitual en els pacients oncològics com són les nàusees anticipades que
experimenten abans de rebre la quimioteràpia.
L’apartat “Percepció dels altres i d’un mateix” l’hem volgut dedicar a facilitar
la comprensió dels mecanismes que influeixen en la forma que tenim de percebre
les persones que ens envolten i a nosaltres mateixos. Veurem la importància
dels estereotips i dels prejudicis i com poden arribar a ser la causa d’actituds
discriminatòries que hauríem d’evitar. Al final d’aquest apartat hem inclòs una
secció que pretén fer-nos reflexionar sobre com reaccionem davant de l’expressió
de les emocions dels altres: sabem estar al costat d’un pacient que manifesta
obertament la seva angoixa o la seva tristesa?
L’últim apartat, “La comunicació en l’entorn sanitari”, té com a objectiu
principal analitzar la forma que tenim de comunicar-nos i donar eines per millorar
les nostres habilitats comunicatives, tan importants en l’entorn sanitari.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat us recomanem que llegiu atentament els
diferents apartats, a poc a poc i procurant entendre els diferents conceptes. Els
continguts no són difícils però requereixen certa capacitat d’abstracció, i això vol
dir que no podem pretendre llegir-ho de pressa i corrents. Si ho fem correm el risc
de no entendre res... A poc a poc i bona lletra: a mesura que aneu llegint, aneu
subratllant el que creieu que és important, feu-vos esquemes que us serveixin de
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resum a l’hora d’estudiar. En cas de dubte recordeu que podeu utilitzar el fòrum
del crèdit.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Reconeix els elements de la psicologia d’aplicació habitual en l’atenció
sanitària.
• Defineix els conceptes bàsics de la psicologia.
• Identifica les característiques més importants de la personalitat.
• Descriu i identifica els elements principals de les diferents teories de la
personalitat i el comportament humà.
• Relaciona les diferents teories sobre la personalitat i el comportament humà
amb les seves aplicacions pràctiques en l’atenció psicològica als pacients.
• Analitza els elements que influeixen en la percepció d’un mateix i dels
altres.
• Identifica les creences de pensament errònies que dificulten l’aplicació d’un
suport emocional eficaç.
2. Es comunica de forma efectiva amb pacients, acompanyants i professionals
sanitaris.
• Descriu els elements bàsics del procés comunicatiu.
• Identifica els elements verbals i no verbals d’un missatge.
• Reconeix els elements que poden interferir en la comunicació en l’entorn
sanitari.
• Explica els elements que caracteritzen l’escolta activa.
• Escolta activament mostrant empatia.

La psicologia en l'atenció sanitària
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1. Conceptes bàsics de psicologia

Si mai heu tingut curiositat per endinsar-vos en el món de la psicologia, ja sigui per
raons professionals o personals, molt probablement haureu topat amb un dificultat
inesperada: la psicologia, com qualsevol altra ciència, té el seu repertori propi de
vocabulari tècnic específic, que sovint fa referència a conceptes abstractes gens
fàcils d’entendre a la primera.
Podem entendre què és una distorsió cognitiva si ni tan sols entenem què significa
cognitiu? Tenim clar si quan parlem d’emocions i de sentiments estem parlant del
mateix? Quina diferència hi ha entre la personalitat i el caràcter d’una persona, si
és que n’hi ha alguna?
En aquest primer apartat, doncs, procurarem respondre a algunes d’aquestes
preguntes bàsiques amb l’objectiu de facilitar la comprensió posterior de temes
més complexos.

1.1 Què és la psicologia?
Qui soc jo? Com he arribat a ser qui soc? Quines coses han influït en la meva
forma de pensar, sentir o actuar? La meva personalitat i el meu comportament
han estat determinats genèticament o són més aviat fruit de l’entorn en el qual he
viscut?
Intentar trobar resposta a aquestes i altres preguntes similars ha motivat l’interès
dels científics des de sempre, primer dels filòsofs i més endavant dels psicòlegs i
els sociòlegs.
La psicologia és la ciència que estudia els processos mentals, les emocions
i la conducta humana.
La psicologia va sorgir a Europa i a Amèrica del Nord durant el segle XIX a partir
de dues disciplines ja ben establertes en aquella època, la fisiologia i la filosofia. Si
sabem com utilitzar-la, la psicologia ens pot ajudar en la comprensió de nosaltres
mateixos i dels altres i, aplicada conjuntament amb altres ciències, pot ajudar a
millorar la salut i el benestar de les persones.
Ciències relacionades amb la psicologia
La filosofia i la sociologia són ciències estretament relacionades amb la psicologia, fins al
punt que sovint s’ocupen d’estudiar el mateix, tot i que des de perspectives diferents.
• La filosofia com a ciència té com a finalitat respondre als grans interrogants que han captivat
l’home des de sempre. La paraula filosofia prové del grec antic i significa ‘amor a la saviesa’.

Què és la fisiologia?
La fisiologia és la ciència que
estudia les funcions corporals,
des dels mecanismes moleculars
dins de les cèl·lules fins al
funcionament més complex de
teixits, òrgans i sistemes.
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El filòsof és algú que busca la saviesa, que discuteix i que s’interroga sobre el món, sobre el
significat de les coses, sobre el procés del coneixement i sobre l’acció humana en general.
• La sociologia és la ciència que s’ocupa d’estudiar els patrons de comportament dels grups
humans organitzats (societats).

1.2 Els processos mentals o cognitius
Què significa cognició?
La paraula cognició prové del
llatí cognoscere i significa
‘conèixer’.

Els processos mentals, també anomenats processos cognitius, es podrien definir
com el conjunt de processos que permeten a la nostra ment captar, codificar,
emmagatzemar i treballar amb la informació provinent tant de l’exterior com de
l’interior.
Tots aquests processos ens ajuden a adaptar-nos al nostre entorn i influeixen en el
nostre comportament.
Els processos cognitius bàsics són la percepció, l’atenció, la memòria,
l’aprenentatge, el llenguatge, el pensament i la motivació.
• Percepció: és el procés a través del qual interpretem i donem sentit a la
informació provinent dels òrgans dels sentits. Per exemple, a través del
sentit de l’olfacte dues persones poden captar un mateix perfum, però la
percepció que cadascuna d’elles tindrà d’aquell perfum no serà exactament
igual. La percepció ens permet fer-nos una imatge mental de l’entorn que
ens envolta, de manera que sapiguem com ens hi hem de moure i com hi
hem d’interactuar. La percepció també ens dóna informació sobre el que
succeeix dins del nostre propi cos: sabem si tenim calor, gana, set...
• Atenció: és el procés que ens permet enfocar els nostres recursos cap a uns
determinats estímuls ignorant la resta. Sense aquest procés mental ens trobaríem aclaparats per la gran quantitat d’estímuls que rebem contínuament,
tant externs com interns. Per això som capaços, per exemple, de llegir un
llibre o escoltar una persona que parla tot i sentir el soroll de fons del carrer;
en aquest cas concret, tot i que el sentit de l’oïda ens està enviant informació
provinent del carrer, la nostra ment decideix no prestar-li atenció.
• Memòria: la memòria ens permet codificar la informació de manera que la
puguem emmagatzemar i recuperar més endavant. Així podem recordar
des de conceptes tan senzills com quina és la capital de França fins a
procediments complexos com nedar o anar en bicicleta. La memòria ens
permet tenir informació sobre les nostres experiències passades, de manera
que podem fer prediccions sobre el futur i actuar en conseqüència. Sense la
memòria no serien possibles alguns dels altres processos cognitius.
• Aprenentatge: és el procés a través del qual som capaços d’adquirir i
modificar coneixements, habilitats, destreses, comportaments, etc. L’aprenentatge està estretament relacionat amb la memòria, és a dir, amb la nostra
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capacitat d’emmagatzemar informació i de recuperar-la després. D’aquesta
manera som capaços, per exemple, d’aprendre a partir d’experiències passades, valorant les conseqüències d’una determinada conducta i modificant-la
si cal. L’aprenentatge ens ajuda a respondre d’una manera més adaptada a
les situacions presents i futures.
• Llenguatge: és el procés que ens permet comunicar-nos amb els altres a
través d’un complex codi de símbols (lletres, paraules, gestos, expressions,
etc.). El llenguatge ens permet descriure amb força precisió qualsevol cosa,
ja formi part del present, el passat o el futur, i fins i tot regular internament
la nostra conducta a través d’autoinstruccions. El llenguatge és important
sobretot perquè facilita que puguem mantenir relacions socials complexes,
fet que augmenta les nostres probabilitats de sobreviure en entorns hostils.
• Pensament: és el procés cognitiu que integra tota la informació i ens permet
tenir representacions mentals sobre tot el que ens envolta. El pensament
és capaç d’ordenar i agrupar la informació i, a partir d’aquí, elaborar
conceptes i idees i establir relacions entre ells. Gràcies al pensament som
capaços de realitzar operacions mentals molt diverses, com per exemple
raonar, elaborar judicis, crear hipòtesis, resoldre problemes, fer deduccions
o prendre decisions.
• Motivació: és el procés mental responsable d’iniciar, guiar i mantenir
una determinada conducta orientada a assolir un objectiu o a satisfer una
necessitat. Podríem dir que és com una força que ens fa actuar i ens permet
seguir endavant, fins i tot en situacions difícils. És un procés bàsic en la
nostra conducta: tot el que fem té una raó, una motivació. La motivació és
responsable que ens aixequem a buscar un got d’aigua quan tenim set, que
estudiem tota la nit perquè l’endemà tenim un examen, o que aprenguem un
idioma per millorar les nostres expectatives laborals.

1.3 Les emocions i els sentiments
Si ara mateix ens posen davant una fotografia d’un moment feliç de la nostra
infantesa és molt probable que tot de cop tinguem la sensació com d’una onada que
ens recorre el cos, barreja de felicitat i nostàlgia; potser fins i tot se’ns dibuixa a
la cara un mig somriure. Haurem experimentat el que coneixem com una emoció,
en aquest cas força agradable. Si en canvi estem caminant pel bosc i de cop veiem
una serp, segurament la por s’apoderarà de la nostra ment i del nostre cos: el
cor bategarà més de pressa i notarem una esgarrifança que ens recorre la panxa i
l’esquena. En aquest cas haurem experimentat una emoció desagradable: la por.

En l’apartat “La
comunicació en l’entorn
sanitari” hi trobareu una
descripció detallada dels
diferents tipus de
llenguatge.
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Podríem dir que les emocions són alteracions de l’estat d’ànim que
experimentem, generalment intenses i passatgeres, provocades per estímuls
externs o pel mateix pensament. Les emocions poden ser agradables o
desagradables i van acompanyades de canvis orgànics més o menys visibles.
El psicòleg nord-americà Paul Ekman (n. 1934) va definir set emocions bàsiques,
que es manifesten externament a través d’una sèrie d’expressions facials que tots
reconeixem:
• Alegria
• Tristesa
• Por
• Ira
• Sorpresa
• Fàstic
• Menyspreu

Les emocions es manifesten a través
de les expressions facials. Font:
Absolut Vision. Pixabay

Ekman va arribar a la conclusió que l’expressió facial de les emocions no estava
determinada per una cultura concreta, sinó que tenia un origen biològic i, per
tant, era universal per a tota l’espècie humana, almenys pel que fa a les emocions
bàsiques.
Les microexpressions facials i la detecció dels "mentiders"
Paul Ekman també va estudiar les anomenades microexpressions facials i va demostrar
que es poden utilitzar per detectar mentides. Tot i que aquests petits gestos “delators”
duren menys d’un segon, es poden utilitzar per conèixer el veritable estat emocional d’una
persona. Com que són automàtics no es poden ocultar o dissimular.

Una sèrie basada en
treballs de Paul Ekman
La sèrie nord-americana Lie to
me, protagonitzada per un
psicòleg especialitzat en l’anàlisi
de les expressions facials, està
basada en els treballs científics
de Paul Ekman.

Les conclusions d’Ekman sobre les emocions i les expressions facials poden ser útils per
poder ensenyar a expressar o reconèixer emocions a persones amb dificultats en aquesta
àrea, o també per elaborar tècniques per detectar quan una persona està mentint en un
interrogatori policial, per exemple.

1.3.1 Components de les respostes emocionals
Les respostes emocionals estan formades per tres components:
• Component fisiològic: durant una resposta emocional es produeix l’activació tant del sistema nerviós autònom com del sistema endocrí, alliberantse una sèrie de neurotransmissors i hormones que tenen com a objectiu
l’activació i la preparació física de l’organisme, de cara a poder donar
una resposta ràpida a l’estímul que ha desencadenat l’emoció. Aquest
component fisiològic és fàcilment detectable quan experimentem por, per
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exemple: el cor i la respiració s’acceleren, les pupil·les es dilaten, la secreció
de saliva disminueix i s’asseca la boca, la musculatura es tensa, augmenta
la glucosa en sang, etc. Les llàgrimes per exemple, no són res més que una
resposta fisiològica a un estat emocional.
• Component expressiu o conductual: les emocions es manifesten a través
d’expressions facials, moviments corporals, emissió de sons, canvis d’entonació i intensitat de la veu, conductes d’aproximació o evitació, etc. Aquest
component està molt influenciat per factors socioculturals i educatius que
poden modular l’expressió de les emocions.
• Component cognitiu: inclou els pensaments conscients que es generen en
la nostra ment a partir d’una reacció emocional. O dit d’una altra manera,
és la reflexió que fem sobre com ens sentim després d’experimentar una
reacció emocional. Aquest component cognitiu de les emocions és el que
coneixem com a sentiments.
Un sentiment és la vivència subjectiva que tenim d’una reacció emocional.
Podríem dir que les emocions es transformen en sentiments quan en prenem
consciència, quan hi pensem. Per això diem que són el component cognitiu
de les emocions.
Tots els següents són exemples de sentiments: afecte, amor, admiració, eufòria,
optimisme, gratitud, satisfacció, enuig, odi, indignació, impaciència, enveja,
venjança, gelosia.
Exemple per entendre la diferència entre emocions i sentiments
Imaginem que som a la feina, se’ns acosta el nostre cap i ens diu que l’acompanyem
al seu despatx. Allà ens comunica que l’equip directiu ha decidit prescindir de nosaltres.
Ràpidament experimentem una emoció intensa, desagradable. Immediatament després
comencem a reflexionar sobre la nostra situació, sobre com ens sentim. Estem enfadats,
potser ens sentim de cop molt tristos i insegurs, fins i tot ens comencem a sentir inferiors
i angoixats per un futur incert. Pensem en quines són les nostres opcions. Tots aquests
pensaments són els sentiments que ens ha generat la situació. L’emoció ha estat una
reacció automàtica, intensa, breu; els sentiments han sorgit després, de forma conscient,
fruit de la reflexió, i han durat més.

1.3.2 Tenen alguna funció, les emocions?
La capacitat que tenim com a éssers humans d’experimentar emocions, tant si són
agradables com si no ho són, representa una ajuda “extra” a l’hora d’adaptar-nos
al nostre entorn.
Les emocions tenen tres funcions principals:
• Funció adaptativa: les emocions ens ajuden a donar una resposta més
adaptada a les exigències de l’entorn. Per exemple, la reacció emocional
que experimentem quan tenim por facilita la fugida o bé ens prepara per a
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una reacció corporal defensiva; al mateix temps, les expressions facials que
adoptem quan tenim por servirien per frenar una reacció massa intensa per
part d’un possible agressor.
• Funció social: la manifestació externa de les emocions (expressions facials,
canvis de postura o del to de la veu, etc.) permet a les persones que ens
envolten predir en certa manera el comportament que desenvoluparem, i a
nosaltres ens permet predir el seu. La “visibilitat” de les emocions és, doncs,
una forma subtil d’intercanviar informació amb els nostres interlocutors, la
qual cosa facilita les nostres relacions interpersonals i la nostra adaptació
a l’entorn social. Conscients de l’enorme poder que té l’expressió de
les emocions, les persones adultes aprenen a reprimir l’expressió de les
emocions en determinats entorns socials o en determinades situacions quan
aquesta expressió pot generar algun tipus de conflicte. Així, per exemple,
som capaços de controlar la nostra ira davant d’un superior o d’evitar riure
en un funeral.
• Funció motivacional: les emocions i la motivació estan estretament lligades. Les emocions faciliten l’aparició de conductes motivades, i al mateix
temps les conductes motivades produeixen reaccions emocionals. Si per
exemple ens hem emocionat escoltant un concert de piano pot ser que això
ens motivi a aprendre a tocar aquest instrument, o si ja en sabem, ens
motivarà a intentar millorar la nostra tècnica.

1.4 La personalitat: conceptes bàsics
En la nostra vida diària utilitzem el terme personalitat amb sentits ben diferents.
Vegem-ne un parell d’exemples:

• Per definir persones molt reconegudes en el seu àmbit professional: “El Dr.
Brugada és una personalitat en el camp de la cardiologia”.
• Per referir-nos a persones diferents de les altres, que no es deixen emportar
fàcilment pel que altres diuen o fan: “La Maria té molta personalitat”.
La personalitat és un conjunt de trets o qualitats característiques,
relativament estables al llarg del temps i consistents (no varien d’una situació
a una altra), que ens permeten en certa manera predir la conducta d’un
individu.
Dit d’una manera més senzilla, la personalitat es podria definir també com la
forma característica i habitual que té una persona de pensar, sentir i comportar-se.
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1.4.1 El model "els cinc grans" ("the big five")
Diversos autors han intentat definir diferents tipus de personalitat segons quins
siguin els trets predominants en un individu determinat. Existeix un model força
útil conegut com a model dels cinc grans, creat per dos psicòlegs nord americans,
Robert McRae i Paul Costa, que examina l’estructura de la personalitat a partir de
cinc elements o trets.
Aquests grans trets s’anomenen factors principals, i cadascun d’ells està constituït
per un conjunt de trets de personalitat més específics:
• Factor O (openness): obertura a l’experiència. Representa la major o
menor tendència d’una persona a buscar noves experiències personals i a
pensar en el futur d’una manera creativa. Les persones molt obertes a
l’experiència són imaginatives, aprecien l’art i l’estètica, tenen curiositat
intel·lectual i se senten còmodes amb l’aventura i la varietat. Les persones
amb una baixa obertura, en canvi, tenen interessos més convencionals,
gaudeixen de les coses senzilles, solen considerar les ciències o l’art com a
disciplines poc pràctiques, prefereixen la familiaritat abans que la novetat i
són més moderades i aferrades a les tradicions.
• Factor C (consciousness): responsabilitat. Les persones amb alta puntuació en aquest factor són organitzades, amb capacitat de concentració,
acaben les seves tasques i reflexionen abans de prendre una decisió. Aquest
tret de personalitat s’associa amb una major probabilitat d’èxit tant a nivell
acadèmic com professional. En el costat oposat hi trobaríem persones més
despreocupades i espontànies.
• Factor E (extraversion): extraversió. Les persones molt extravertides són
sociables i xerraires, es mostren obertes amb els altres i on millor canalitzen
la seva energia és en contextos socials. Les persones introvertides, en
canvi, són reservades i prefereixen fer activitats que no impliquin tenir
contacte amb gaire gent, fet que no significa que siguin menys felices.
Són persones més reflexives que les extravertides i amb menys tendència
a l’acció. Sovint es confon la introversió amb la timidesa, tot i que són
conceptes ben diferents. La timidesa implica una certa por o ansietat davant
de les interaccions socials o, en casos extrems, una incapacitat per funcionar
socialment. Una persona introvertida pot no ser gens tímida i mostrar-se
animada com el que més en una festa amb amics, però si pot triar sempre
prefereix les activitats amb menys gent.
• Factor A (agreeableness): amabilitat. Indica la major o menor capacitat
d’una persona per mostrar-se respectuosa, tolerant i tranquil·la. La persona
amable és aquella que confia en l’honestedat dels altres individus, té vocació
d’ajudar i assistir a qui ho necessiti, es mostra humil i senzilla i és empàtica.
En l’extrem contrari hi trobaríem persones més fredes i desconfiades, poc
donades a cooperar.
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• Factor N (neuroticism): neuroticisme. Aquest tret de personalitat indica la
major o menor estabilitat emocional d’un individu, la seva capacitat d’afrontar amb tranquil·litat les situacions complicades de la vida. Les persones
amb un neuroticisme elevat tenen tendència a l’ansietat, a preocupar-se i a
posar-se nervioses en situacions no especialment estressants. Acostumen a
sentir-se indecises, amb poca confiança en elles mateixes, gran sensibilitat a
les crítiques i tendència a l’obsessió. En el costat oposat hi trobem persones
capaces de gestionar situacions de crisi de forma tranquil·la, sense reaccions
emocionals intenses.

1.4.2 Personalitat, temperament i caràcter
Actualment s’accepta que una part de la personalitat està determinada per l’herència genètica, mentre que una altra part es va desenvolupant al llarg de la vida
segons l’ambient en el qual ens movem i les circumstàncies que ens envolten. La
personalitat tindria, doncs, una part innata i una part adquirida.
El temperament és la part de la personalitat que està determinada per l’herència
genètica i per tant està present des del naixement i no és modificable.
Per entendre-ho, pensem per exemple en aspectes innats d’un individu, com poden
ser el funcionament particular del seu sistema nerviós, del seu sistema endocrí
(hormones) o el seu nivell d’alerta cerebral, aspectes que tindran una gran influència en la seva personalitat. Així, per exemple, les persones amb hipereactivitat
del sistema nerviós simpàtic tindran tendència a l’ansietat. L’herència genètica
condiciona per exemple la nostra tendència general a ser més agressius, més
tranquils o més alegres.
Si considerem el temperament com la matèria primera de què està formada la
personalitat, el caràcter seria el resultat de la interacció entre aquesta matèria
primera i l’entorn. És, doncs, la part de la personalitat que es va modelant a
partir de les experiències que vivim, la influència de les persones que ens envolten
i la cultura on vivim i l’educació que rebem. El caràcter és, per tant, adquirit,
modificable i educable.
Podem dir que naixem amb un temperament determinat i durant la infantesa
i l’adolescència anem configurant el caràcter. El temperament i el caràcter
determinaran una particular forma de pensar, de sentir i de comportar-se; en
definitiva, determinaran la personalitat de l’individu.
La personalitat és, doncs, un concepte més ampli, que engloba el temperament i
el caràcter, i també el comportament.
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2. Models teòrics sobre la personalitat i el comportament humà

Al llarg de la història de la psicologia han sorgit diferents escoles de pensament
que han proposat teories molt diverses, a vegades fins i tot contradictòries, per
intentar explicar el comportament humà i el desenvolupament de la personalitat
dels individus.
Malgrat que totes aquestes teories o models psicològics tenen limitacions, són
extremament útils perquè cadascuna ha aportat el seu granet de sorra a l’hora
d’ajudar-nos a entendre el comportament i la personalitat de les persones.
El coneixement d’aquestes teories per part dels professionals sanitaris pot ajudar a
entendre el comportament i les motivacions dels pacients, la qual cosa ha permès
proporcionar una atenció psicològica de qualitat.

2.1 El model biomèdic
També conegut com a psicobiologia, el model biomèdic parteix de la base que el
comportament de les persones està influenciat sobretot per la fisiologia. Segons
aquest model, el comportament normal d’una persona es produeix quan el cos
està en estat d’equilibri, mentre que el comportament anormal seria conseqüència
d’alguna patologia orgànica.
El model biomèdic sempre busca una causa orgànica darrere dels trastorns
mentals.
Els avenços en el camp de la investigació biomèdica han permès relacionar
alguns trastorns del comportament amb anomalies concretes del funcionament de
l’organisme. A continuació n’exposem alguns exemples:
• Trastorns en els quals s’han detectat anomalies en els nivells de neurotransmissors presents a la sinapsi neuronal. Se sap, per exemple, que en
l’esquizofrènia els nivells del neurotransmissor dopamina són anormalment
elevats; la disminució dels nivells de serotonina, en canvi, sembla estar
relacionada amb trastorns de l’estat d’ànim com la depressió. El tractament
d’aquests trastorns inclou, entre altres estratègies, l’ús de medicaments que
actuen precisament en la sinapsi neuronal, i que provoquen un augment o
una disminució dels neurotransmissors alterats.
La sinapsi i els neurotransmissors
Anomenem sinapsi a la comunicació que s’estableix entre dues neurones, entre una
neurona i un receptor sensorial o entre una neurona i un òrgan efector (músculs, glàndules),
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i que permet la transmissió dels impulsos nerviosos. L’espai que hi ha entre les dues
cèl·lules que formen part d’una sinapsi s’anomena espai sinàptic. És en aquest espai on
la neurona presinàptica allibera els neurotransmissors, les substàncies encarregades de
transmetre l’impuls nerviós.

• Trastorns en els quals es produeixen canvis estructurals en el cervell, ja
sigui després d’un traumatisme o a causa de malalties degeneratives, com
la malaltia de Huntington o la malaltia d’Alzheimer.
La malaltia de Huntington
La malaltia de Huntington (MH), coneguda també com a corea de Huntington, és una
malaltia neurològica hereditària i degenerativa, poc freqüent però greu. És deguda a una
mutació genètica que provoca la mort de les neurones en algunes àrees del cervell. La
MH es caracteritza per una combinació d’alteracions motores, psiquiàtriques i cognitives.
Els primers símptomes són molt lleus i poden consistir en petits canvis en la personalitat
que sovint passen desapercebuts. Els símptomes varien molt d’una persona a una altra.
Per exemple, una persona afectada per la MH pot tenir una alteració molt evident del
moviment però només alguns símptomes psiquiàtrics lleus i poc deteriorament intel·lectual,
mentre que una altra pot tenir depressió i ansietat durant molts anys abans que apareguin
moviments anormals.

• Trastorns deguts a l’excés o al dèficit en la secreció d’alguna hormona
(trastorns endocrins), i que tenen repercussions no tan sols a nivell físic,
sinó també psíquic. Seria el cas per exemple de l’hipotiroïdisme, que sovint
va acompanyat de depressió. Els canvis hormonals sembla que també són
un factor important en el desenvolupament de la depressió postpart.

2.2 La teoria psicoanalítica de Freud
El neuròleg austríac Sigmund Freud (1856-1939) va ser el primer a intentar donar
una explicació psicològica del comportament humà, i ho va fer a través de la seva
famosa teoria psicoanalítica. Freud es considera el pare de la psicoanàlisi, un
mètode que té com a objectiu el tractament dels trastorns mentals, i que dóna
molta importància a l’anàlisi dels conflictes sexuals inconscients que s’originen ja
des de la infantesa.

Sigmund Freud. Font: Wikipedia

2.2.1 Components de la personalitat segons Freud
Segons el model desenvolupat per Freud, la personalitat està constituïda per tres
components: l’allò, el superjò i el jo.
Vegem a continuació les característiques de cadascun d’ells:
• L’allò (id) opera en l’àrea inconscient de la ment i està format pels instints
biològics o impulsos que l’individu intenta satisfer de forma inconscient

Recolzament psicològic al pacient

19

seguint l’anomenat principi de plaer. Per exemple, si tens gana, l’instint
et fa menjar; si algú et pega, l’instint t’impulsa a tornar-t’hi. Freud va
anomenar aquests impulsos Eros i Thanatos. L’Eros, o instint de vida,
impulsa els individus a sobreviure i per això regeix activitats com la
respiració, l’alimentació o el sexe. El Thanatos, o instint de mort, està
format per forces destructives, presents en tots els éssers vius. Si aquesta
última energia es dirigeix cap als altres s’expressa en forma de conductes
agressives i violentes. Freud creia que l’Eros és més poderós que el
Thanatos, i facilita que les persones sobrevisquin en comptes d’autodestruirse.
• El superjò (superego) és la part de la ment que ha internalitzat les normes
morals de la societat en què vivim, i que ens fa diferenciar si una cosa
està bé o malament. Es regeix pel principi de moralitat i ens empeny a
tenir un comportament socialment acceptable. El superjò fa que ens sentim
culpables si no seguim les normes. Seguint els exemples anteriors, si tens
gana i estàs en una reunió de treball el superjò pensa que no està bé menjar
en aquell moment, frenant l’instint de l’allò; si algú et pega, el superjò posa
en qüestió el fet de tornar-s’hi...
• El jo (ego) opera tant en la part conscient de la ment com en la inconscient,
i es regeix segons el principi de realitat. Es desenvolupa durant la infantesa
i el seu objectiu és satisfer les demandes de l’allò però valorant la realitat, és
a dir, tenint en compte les normes acceptades per la societat. El jo analitza
una situació concreta i pren una decisió tenint en compte el que faria l’allò
i el superjò. Seguint amb els mateixos exemples d’abans, si enmig d’una
reunió tenim gana, decidim esperar que s’acabi; si ens peguen i tenim ganes
de tornar-nos-hi, decidim demanar explicacions o fer una denúncia.

2.2.2 Els mecanismes de defensa
Quan hi ha un conflicte entre els objectius de l’allò i del superjò, el jo actua com
a mediador.
El jo, a més, disposa dels anomenats mecanismes de defensa per protegirse de l’ansietat que generen aquests conflictes i també per minimitzar les
conseqüències d’esdeveniments massa intensos.
Aquests són alguns dels mecanismes de defensa més coneguts:
• Repressió: va ser el primer mecanisme descrit per Freud. És el procés
a través del qual el jo esborra esdeveniments i pensaments que serien
pertorbadors si es mantinguessin en el nivell conscient. D’aquesta manera
ens protegim, per exemple, dels sentiments d’hostilitat cap a persones del
nostre entorn proper, o reprimim el record de fets passats traumàtics o el
desig sexual envers algú quan creiem que no seria acceptable.
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• Desplaçament: es refereix a la redirecció d’un impuls (generalment agressiu) que anava dirigit inicialment cap a una persona o objecte cap a una altra
persona o objecte menys “perillosos”. Un cas típic de desplaçament seria
per exemple quan a la feina hem hagut d’aguantar una esbroncada injusta
del nostre cap sense atrevir-nos a replicar, i un cop arribem a casa donem
un cop de porta quan acabem d’entrar o ens mostrem irritables o agressius
amb la nostra parella.
• Sublimació: és un mecanisme similar al desplaçament, però en aquest cas
l’impuls o el desig inacceptable es transforma en alguna forma d’expressió
acceptable socialment, com l’expressió artística, l’esport o fins i tot l’activitat intel·lectual. Freud creia que l’art, la música, la investigació científica i
altres activitats creatives eren una forma de canalitzar l’energia (sobretot
la sexual, però també l’agressivitat) cap a comportaments acceptables i
productius. Així, per exemple, sempre segons Freud, una persona molt
agressiva podria sublimar aquest impuls fent-se soldat professional, boxejador o jugador de rugbi.
• Projecció: fa referència a la tendència de les persones a atribuir els seus
propis pensaments, motius o sentiments que considera poc acceptables a una
altra persona. Segons Freud, es tractaria d’un procés inconscient que ens
protegeix de l’ansietat que ens causen les nostres pròpies característiques
que de manera inconscient considerem inacceptables. Seria el cas, per exemple, d’un metge que trobés que tots els seus pacients són uns maleducats, per
evitar acceptar que ell mateix no té un tracte gaire agradable.
• Negació: mitjançant aquest mecanisme tractem de protegir-nos contra una
realitat que ens resulta desagradable, senzillament negant la seva existència.
Es tracta d’un mecanisme habitual davant de la malaltia o la mort. Hi ha
persones que immediatament després d’haver estat diagnosticades d’una
malaltia crònica com la diabetis, per exemple, es comporten com si la
malaltia no existís, ignorant les recomanacions terapèutiques. És una
reacció que es pot donar també quan a un pacient se li diu que li queden
pocs mesos de vida.
• Regressió: es refereix a qualsevol retrocés a situacions o hàbits anteriors
i menys exigents. Molts pares que tenen un segon fill han observat una
regressió del germà gran quan, a causa de la frustració que sent per la
presència del germà petit, ara centre de tota l’atenció, torna a parlar com
quan era més petit o fins i tot torna a mullar el llit, quan la fase de control
d’esfínters ja havia estat superada.
• Formació reactiva: a través d’aquest mecanisme, determinats impulsos no
tan sols es reprimeixen, sinó que es controlen exagerant el comportament
oposat. Un exemple seria manifestar odi cap a una persona que realment
ens atrau. La idea bàsica seria que els impulsos o sentiments inacceptables
són tan amenaçadors que no n’hi ha prou amb reprimir-los.
• Racionalització: consisteix a substituir una raó real que no és acceptable
per una altra que resulti acceptable. D’aquesta manera, una persona que
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decidís no declarar part dels seus guanys a Hisenda podria tranquil·litzar-se
pensant que “tothom ho fa”, és a dir, donant una excusa racional.

2.2.3 Les etapes del desenvolupament psicosexual segons Freud
Una altra aportació important de Freud va ser la seva teoria sobre les etapes del
desenvolupament psicosexual, a través de la qual suggeria que la personalitat dels
individus es desenvolupa al llarg de la infantesa seguint cinc etapes.
Segons aquest model, el comportament del nen en cada etapa es regeix per la
necessitat de satisfer els seus impulsos, a través de la boca primer, de l’anus
després i finalment dels genitals. Segons Freud, el fracàs de l’infant a l’hora
de satisfer les seves necessitats en qualsevol d’aquestes etapes resultaria en
dificultats psicològiques en l’edat adulta. Afirmava, per exemple, que problemes
no resolts en l’etapa oral podrien derivar en futurs problemes de dependència, o
que problemes en la fase anal podrien fer que el nen acabés desenvolupant trets
obsessiu-compulsius.
La taula 2.1 resumeix les característiques principals de cada etapa.
Taul a 2. 1. Etapes del desenvolupament psicosexual segons Freud
Etapa

Edat

Característiques

Oral

Des del naixement fins als 18
mesos

La boca serveix per explorar l’entorn i és la principal font
de plaer.

Anal

Dels 18 mesos als 3 anys

El control de l’esfínter anal i la defecació estan vinculats al
plaer i a la sexualitat.

Fàl·lica

Dels 3 als 6 anys

La gratificació del jo es produeix principalment a través
dels genitals. Apareixen els complexos d’Èdip i Electra.

Latent

Dels 6 anys fins a la pubertat
(aprox. 12 anys)

L’experimentació en matèria de sexualitat s’atura
temporalment. Apareixen el pudor i la vergonya relacionats
amb la sexualitat.

Genital

A partir de la pubertat

L’impuls sexual torna a sorgir de forma intensa però dirigit
ara cap als altres. La principal zona erògena tornen a ser
els genitals.

Els complexos d’Èdip i Electra
Freud va descriure el complex d’Èdip com una etapa en què els nens senten atracció física
cap a la mare i gelosia i por cap al pare, que consideren un rival. Un dels seguidors de
Freud, Carl Jung, va descriure posteriorment el complex d’Electra, que vindria a ser una
versió femenina del complex d’Èdip, amb alguns matisos, de manera que les nenes se
sentirien atretes pel pare i passarien a considerar la mare com una rival.

2.3 El conductisme
El conductisme és una escola de pensament que va sorgir als Estats Units a
començaments del segle XX amb el propòsit d’estudiar el comportament humà
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d’una forma tan objectiva com fos possible, fent servir el mètode científic, en
contraposició amb l’estudi de la ment, més subjectiu i poc científic, que havia
estat fins aquell moment el mètode psicològic imperant a Europa.
Segons el conductisme, el comportament de les persones està determinat
sobretot per l’entorn, especialment pels reforços o càstigs que rep una
determinada conducta, més que no pas per fenòmens interns com el
pensament o els instints.

Els treballs d’investigació de
Pavlov sobre el
condicionament clàssic van
fer que guanyés el Premi
Nobel de Medicina l’any
1904.

2.3.1 Pavlov i el condicionament clàssic
El conductisme es va desenvolupar en els seus inicis a partir dels treballs
d’investigació d’Ivan Pavlov (1849-1936) sobre les respostes de comportament
condicionades.

Ivan Pavlov. Font: Wikipedia

Pavlov era un fisiòleg rus interessat en la fisiologia de la digestió, concretament
en el reflex de salivació que es produïa de manera automàtica quan un gos veia
el menjar. Va observar que després d’haver donat personalment menjar al gos
en diverses ocasions, aquest ja començava a segregar saliva només de veure’l a
ell, encara que no veiés el menjar, ja que havia après que quan apareixia Pavlov,
menjava. Més endavant, Pavlov va començar a aplicar diferents estímuls, que en
aquell moment es podien considerar neutres o incondicionats (no generaven cap
resposta de salivació), just abans de donar el menjar al gos, com fer sonar una
campaneta, per exemple. Va observar que al cap d’un temps, l’animal associava
aquells estímuls amb el menjar. Un estímul prèviament neutre (fer sonar una
campaneta) s’havia convertit en el que Pavlov anomenaria estímul condicionat,
capaç per si sol de fer salivar el gos.
Pavlov va anomenar reflex condicionat o resposta condicionada a la salivació que
es produïa després que el gos associés el so de la campaneta amb el menjar.
La teoria del condicionament clàssic de Pavlov és coneguda també amb el nom de
model estímul-resposta o aprenentatge per associacions.
Condicionament clàssic i quimioteràpia

Experiment de Pavlov. Font: Maxxl.
Wikipedia)

Alguns pacients que reben quimioteràpia pel tractament del càncer acaben desenvolupant
una resposta condicionada, de forma que experimenten nàusees i vòmits pel sol fet de
veure el medicament o la infermera, o fins i tot només d’entrar a la sala on s’administra
la quimioteràpia habitualment. Aquesta reacció es pot explicar fàcilment amb la teoria
del condicionament clàssic: durant les primeres sessions, el pacient acaba associant les
nàusees i els vòmits provocats pel medicament amb altres estímuls presents en el mateix
moment. Fins i tot hi ha pacients que han rebut quimioteràpia que experimenten una
reacció de nàusees i vòmits fins i tot quan van a l’hospital per a una simple visita o per
alguna qüestió no relacionada amb la quimioteràpia: han après a associar l’olor i la visió
de l’hospital amb quelcom desagradable que produeix nàusees i vòmits.
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2.3.2 J. B. Watson
El psicòleg nord-americà John B. Watson (1878-1958) és considerat el veritable
fundador del conductisme. En una conferència que va fer l’any 1913 afirmava que
perquè la psicologia fos considerada veritablement científica s’havia de centrar
en la conducta observable, i no pas en els estats mentals o en conceptes com
“consciència” o “ment”, difícils d’analitzar de manera objectiva.

El petit Albert

Partint dels experiments realitzats prèviament per Pavlov sobre les respostes
de comportament condicionades, Watson va experimentar amb els principis del
condicionament clàssic, però ho va fer amb humans en comptes d’animals. Va fer
un experiment a través del qual va aconseguir condicionar un nen petit a tenir por
d’una rata a còpia de produir un so fort i molest cada vegada que el nen la tocava.

Podeu trobar fàcilment a
Youtube el vídeo del famós
experiment de Watson amb el
petit Albert. Cal dir que aquest
experiment va ser molt
controvertit en el seu moment
pel problema ètic evident que
planteja la utilització de nens per
fer experiments de qualsevol
tipus.

A través dels seus experiments, Watson va demostrar que es podia aconseguir
que un individu desenvolupés una resposta de simpatia o d’aversió envers un
determinat estímul a través d’un procés d’aprenentatge en el qual aquest
estímul s’havia d’acompanyar d’altres estímuls, agradables o desagradables,
segons quina fos la resposta que es volgués obtenir.

2.3.3 B. F. Skinner i el condicionament operant o instrumental
Un altre psicòleg nord-americà, Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), va modificar lleugerament la teoria del condicionament clàssic creada per Pavlov i
popularitzada després per Watson. Tot i que admetia que el condicionament
clàssic podia ser útil per explicar la conducta humana en determinades situacions,
rebutjava la idea que la conducta només es pogués explicar a través d’aquest
mecanisme.
Skinner creia que el nostre comportament es pot entendre com un procés d’adaptació a experiències agradables i desagradables, útils i no útils. En comptes de
posar el focus en la manera com s’associen els estímuls, com havien fet Pavlov i
Watson, es va fixar en com queden associades les accions que realitza un individu
amb les conseqüències que genera aquesta acció.

Per Skinner, el principal mecanisme de modificació de la conducta és
l’aprenentatge que es deriva a partir de les conseqüències que genera
una determinada conducta.
Skinner va crear una forma d’aprenentatge associatiu coneguda com a condicionament operant o instrumental, basada en l’augment o la disminució de certes conductes depenent de si les seves conseqüències són positives o negatives. Segons el
condicionament operant, una determinada conducta es pot modificar (augmentar
o disminuir) manipulant les seves conseqüències (positives o negatives).

Recolzament psicològic al pacient

24

La psicologia en l'atenció sanitària

Tot seguit us exposem els principis bàsics del condicionament operant o instrumental com a tècnica per disminuir o augmentar conductes.
1. Càstig: si la conseqüència d’una determinada conducta és negativa actuarà
com si fos un càstig, de manera que disminuirà la probabilitat que aquella
conducta es repeteixi.
• Càstig positiu: en aquest cas, la conseqüència d’una determinada
conducta és algun tipus de multa o sanció, de manera que disminueix la
probabilitat que en el futur aquesta conducta es repeteixi. Un exemple
seria donar una bufetada a un nen perquè deixi de plorar.
• Càstig negatiu: es produeix quan la conseqüència d’una conducta
és la retirada d’algun estímul agradable. Estaríem aplicant un càstig
d’aquest tipus quan per exemple prenem el mòbil a un adolescent
perquè no estudia.
2. Reforçament: si la conseqüència d’una conducta és positiva actuarà com a
reforç d’aquella conducta, fent que augmenti la probabilitat que es repeteixi.
Podem parlar de dos tipus de reforçament: positiu o negatiu.
• Reforçament positiu: es produeix quan la conseqüència d’una determinada conducta és l’obtenció d’un premi o algun tipus de reconeixement o felicitació.
• Reforçament negatiu: es produeix quan la conseqüència d’una
determinada conducta és la desaparició o no-aparició d’un estímul
desagradable.
Aplicació pràctica del reforçament positiu

El somriure és un reforçador social
senzill i efectiu per facilitar l’actitud
positiva dels nens envers els
professionals sanitaris i els
procediments mèdics.
Font:RichardsDrawings-Pixabay

És molt recomanable felicitar un nen després de vacunar-lo dient-li que ha estat molt
valent; fins i tot se li pot posar una insígnia de superheroi. En lloar l’actitud del nen
estem reforçant el seu esforç a l’hora de suportar un procediment dolorós. Aquest tipus de
reforçament funciona molt bé sobretot quan s’han d’atendre nens als serveis d’urgències
o a les consultes de pediatria, i evita futures conductes negatives d’aversió envers els
procediments mèdics o els professionals sanitaris. També funcionen molt bé els anomenats
reforçadors socials, com somriure al nen per demostrar-li que ens agrada la seva actitud
durant el procediment, picar-li l’ullet, tocar-li afectuosament la galta o senzillament felicitarlo amb un “Fantàstic! Ho estàs fent molt bé! Et felicito! Insuperable!”.
Exemples de reforçament negatiu
Imaginem el típic cas d’un nen de dos o tres anys que fa una rebequeria en un supermercat,
comença a cridar i plorar i fins i tot es tira per terra per aconseguir que els seus pares li
comprin una xocolatina. Si els pares li compren la xocolatina perquè deixi de plorar estaran
reforçant sense saber-ho que aquella rebequeria es produeixi en el futur, perquè el nen
haurà après que plorant i cridant, el fet negatiu, que seria quedar-se sense xocolatina,
desapareix. La millor manera de disminuir aquesta actitud en els nens és no prestar-los
atenció quan fan una rebequeria.
Un altre exemple de reforç negatiu el trobaríem en aquelles persones que pateixen
d’agorafòbia i que no surten de casa per evitar l’ansietat que pateixen quan ho fan. Com
que la conducta de “no sortir de casa” aconsegueix que no aparegui l’ansietat, la conducta
es reforça i cada cop costa més que la persona surti.

El reforçament és una tècnica utilitzada de manera habitual pel personal d’infermeria amb la intenció d’encoratjar determinades conductes dels pacients, però
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cal aplicar-la amb mesura. A vegades, els professionals sanitaris, de manera
inconscient, es mostren més atents o amables amb els pacients més dòcils i
dependents, i acaben reforçant aquesta dependència. En el cas d’un pacient amb
problemes de mobilitat, per exemple, seria millor encoratjar-lo perquè intenti
caminar sol deu minuts cada dia que no agafar-lo de la mà sistemàticament cada
vegada que intenta caminar.

Tot i que en la majoria d’ocasions el reforçament és una tècnica realment útil
en infermeria, cal no abusar-ne per evitar reforçar sense voler conductes
massa dependents.

2.4 La psicologia cognitiva
La psicologia cognitiva o cognitivisme és la branca de la psicologia que estudia
la cognició, és a dir, la capacitat que tenim d’obtenir informació del nostre entorn
i d’interpretar-la.
La cognició és possible gràcies als anomenats processos cognitius, com la
percepció, l’atenció, l’aprenentatge, la memòria, etc.
A diferència del conductisme, la psicologia cognitiva creu que el
comportament d’un individu depèn no tan sols dels estímuls que rep de
l’entorn, sinó també de la seva forma de pensar i de percebre aquest entorn.
Pels psicòlegs cognitivistes, els processos mentals de cada individu són
importants i influeixen en la seva forma de comportar-se.

2.4.1 Albert Bandura i la teoria de l’aprenentatge social
Albert Bandura és un psicòleg canadenc (1925) creador de la teoria de l’aprenentatge social, que introdueix com a novetat la constatació que els éssers humans
som capaços d’aprendre els uns dels altres a través de l’observació, o el que
ell anomenà modelat.
Per exemple, si sabem jugar a futbol, una de les formes de millorar la nostra tècnica
seria evidentment practicar molt, però també ens ajudaria a visualitzar de forma
repetida vídeos de jugadors més bons que nosaltres.
Un altre exemple d’aprenentatge per observació el veiem en la facilitat que tenen
sobretot els nens petits i els adolescents per imitar conductes que han vist en
personatges famosos que apareixen en sèries, pel·lícules o xarxes socials de gran
difusió, com Youtube o Instagram.

Vegeu una explicació més
detallada dels processos
cognitius més importants
a l’apartat “Conceptes
bàsics de psicologia”.
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La teoria de l’aprenentatge social afirma que les persones són capaces d’aprendre
mitjançant l’observació de les conseqüències que té la conducta d’altres persones.
D’aquesta manera, una part de la nostra manera de comportar-nos l’hauríem
adquirit senzillament observant el comportament d’altres persones, sense necessitat d’haver hagut d’experimentar nosaltres mateixos de manera repetida les
conseqüències d’una determinada conducta.
Aplicació pràctica de la teoria de l’aprenentatge social

La utilització de ninos permet explicar
als nens qualsevol procediment
mèdic de manera senzilla. Font:Ilka
Cole. Englin Air Force Base

Una aplicació molt útil de la teoria de l’aprenentatge social la veiem en moltes unitats
pediàtriques, on s’utilitzen ninos que representen pacients, metges i infermers, amb
l’objectiu de representar a través del joc diversos procediments mèdics. D’aquesta manera
podem donar una injecció a una nina, simular que li fem una radiografia o posar-li una via
per administrar medicació o per adormir-la abans d’entrar al quiròfan. En un entorn relaxat
i a través del joc, el nen aprèn a saber estar durant aquests procediments, perquè ho ha
vist abans a través dels ninos.

2.4.2 Aaron Beck i la teràpia cognitiva
A partir del seu interès pel tractament de la depressió i recollint les idees de la
psicologia cognitiva, el psiquiatre nord-americà Aaron Beck (1921) va desenvolupar un model per tractar aquesta patologia conegut com a teràpia cognitiva, que
posteriorment va utilitzar també per tractar altres trastorns.
La idea principal de la teràpia cognitiva de Beck és que les persones
pateixen per la interpretació que fan dels fets i no pas pels fets en si.
Davant d’una determinada situació, els individus no responen de manera automàtica, sinó que abans d’emetre cap resposta perceben, interpreten i avaluen la situació
en funció d’uns esquemes mentals previs que Beck anomena esquemes cognitius.
Aquests esquemes provenen sobretot d’experiències prèvies d’aprenentatge. Vindrien a ser com uns mapes interns que anem creant a través de l’experiència i que
ens permeten donar sentit al món.
Beck va identificar tres esquemes característics en els individus deprimits, que va
denominar tríada depressiva, que els indueixen a tenir una visió negativa dels
següents aspectes:
• Si mateix: les persones que pateixen depressió se solen considerar deficients i inútils. Atribueixen els seus errors a algun defecte físic, mental o
moral, i pensen que els altres els rebutgen.
• El món: se senten derrotats socialment perquè pensen que no estan a l’altura
de les exigències i que no són capaços de superar els obstacles.
• El futur: la persona deprimida pensa que la seva situació no es pot
modificar i que seguirà sempre igual.
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Segons Beck, en les persones que pateixen depressió el problema és que davant
d’una determinada situació s’activen esquemes inadequats, de manera que es
generen les anomenades distorsions cognitives, és a dir, maneres equivocades
de pensar. Aquestes distorsions cognitives apareixen en forma de pensaments
automàtics que provoquen estats emocionals negatius i conductes inadequades.
A continuació es descriuen les distorsions cognitives tal com les va definir Aaron
Beck:
• Abstracció selectiva: consisteix a parar atenció a un únic aspecte o detall de
la situació. Els aspectes positius se solen ignorar i es dóna més importància
als esquemes negatius. Per exemple: has anat a una festa i t’ho has passat
bé, però en un moment donat t’ha caigut la copa de vi a terra i s’ha trencat,
i per això te’n vas a casa pensant que la festa ha estat un desastre.
• Pensament dicotòmic: la realitat es valora sense matisos, de manera
extrema: les persones són o molt dolentes o molt bones, meravelloses
o horribles, fortes o dèbils, triomfadores o perdedores, no hi ha termes
intermedis. Per exemple: “Si no obtinc un 10 en aquest examen tan fàcil
seré un fracassat”.
• Inferència arbitrària: consisteix a treure una conclusió negativa d’una
situació tot i no existir cap evidència que la pugui avalar de forma suficient.
Per exemple: “No aprovaré l’examen perquè soc un desastre”.
• Sobregeneralització: consisteix a extreure una conclusió basant-se només
en unes quantes experiències o aplicar aquestes conclusions a altres situacions no relacionades. per exemple: “Avui se m’ha cremat l’arròs, mai no
sabré cuinar bé”; “No m’han passat la pilota per marcar... segur que tampoc
no voldran quedar amb mi per anar al cinema”.
• Magnificació i minimització: tendència a exagerar allò negatiu d’una
situació, un fet o una qualitat pròpia, i minimitzar en canvi allò positiu. Per
exemple: “He tret un 9 a l’examen... no sé com he pogut fallar aquesta
pregunta... si segueixo així deixo la carrera”; “Només m’ha regalat una
flor... no m’estima”.
• Personalització: fa referència al costum de relacionar els fets de l’entorn
amb un mateix, mostrant-se susceptible. Per exemple: veiem que un amic
fa mala cara i de seguida pensem que deu ser perquè està enfadat amb
nosaltres.
• Visió catastròfica: avançar-se als esdeveniments pensant sempre que
passarà el pitjor. Per exemple: “I si aquest mal de cap que tinc fos degut
a un tumor?”.
• Exigència i perfeccionisme: consisteix a tenir regles rígides i exigents
sobre com han de succeir les coses i com un mateix creu que hauria de
ser. Per exemple: “La meva obligació és treure almenys un notable”; “M’he
de treure el carnet de conduir a la primera”.
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• Etiquetes globals: consisteix a posar etiquetes als altres o a un mateix a
partir només d’una o dues característiques de la personalitat. Per exemple:
“No sé canviar una bombeta, soc un inútil”.
• Culpabilitat: atribuir-se a un mateix o als altres tota la responsabilitat sobre
els esdeveniments, ignorant altres factors que hi contribueixen. Per exemple:
“No m’han donat la feina per culpa meva, a l’entrevista ho he fet fatal”.

2.4.3 Martin Seligman i la teoria de la indefensió apresa
El psicòleg nord-americà Martin Seligman (1942) és l’autor de la teoria de la
indefensió apresa, important per entendre alguns aspectes de la depressió.
Segons la teoria de la indefensió apresa, determinades persones manifesten
un comportament d’indefensió i passivitat davant de situacions doloroses,
perquè a partir d’experiències prèvies han après que qualsevol intent de
millorar la seva situació serà infructuós.
L’experiment de Seligman sobre la indefensió apresa
Seligman va descobrir el concepte de la indefensió apresa el 1965, mentre estudiava
el comportament dels gossos a través d’un experiment que era una variació del famós
experiment de Pavlov sobre el condicionament clàssic. Seligman aplicava de manera
aleatòria petites descàrregues elèctriques a dos gossos tancats dins d’una gàbia. A un
dels gossos se li donava l’opció de tallar el corrent amb un cop de morro, però a l’altre no.
El primer gos es va mantenir alerta i tallava l’energia cada vegada que rebia la descàrrega;
l’altre es va mantenir espantat i nerviós fins que va caure en una depressió. La seva
actitud va acabar essent de completa indefensió, fins al punt que quan les condicions de
l’experiment van canviar i al segon gos se li va donar l’opció de tallar el corrent elèctric, ja
no ho va fer. Havia après que les descàrregues es produïen a l’atzar, eren inevitables i no
depenien del seu comportament.

2.4.4 Aportacions i crítiques a la psicologia cognitiva
Tot i que la psicologia cognitiva ha proporcionat tècniques de psicoteràpia com
la teràpia cognitiva o cognitivoconductual (força útils en el tractament de
determinats trastorns com les fòbies, el trastorn obsessiu compulsiu, la depressió
o l’esquizofrènia), ha estat considerada a vegades “poc científica”, ja que la
naturalesa abstracta dels processos mentals fa difícil la seva anàlisi objectiva.
D’altra banda, la psicologia cognitiva proposa que per canviar un comportament
cal canviar primer el pensament, i hi ha estudis que demostren que això no és
sempre així. En alguns casos, canviar primer el comportament facilita un canvi
posterior de l’esquema mental.
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Canviar el comportament per canviar l’esquema mental
Imaginem el cas d’un estudiant que ha de presentar un treball complex en una data
determinada i no troba el moment de posar-s’hi, i el va posposant repetidament amb
qualsevol excusa perquè percep la tasca com a difícil, tediosa, avorrida, aclaparadora...
Estressant, en definitiva (aquesta conducta es coneix en psicologia com a procrastinació).
S’ha comprovat que si l’estudiant és capaç de fer el primer pas i començar a treballar, tot i
que al principi li costarà i avançarà molt a poc a poc, a mesura que vagi fent feina s’anirà
animant i tranquil·litzant, li serà més fàcil continuar treballant: la seva actitud mental s’anirà
fent més favorable.

2.5 La psicologia humanista
A mitjan segle XX, enmig d’un context en què creixia la preocupació per l’alienació dels individus en una societat cada cop més massificada i industrialitzada,
amb l’amenaça de fons d’una guerra nuclear, va sorgir als Estats Units un grup
de psicòlegs interessats sobretot en les qualitats intrínsecament humanes dels
individus, com l’altruisme, la llibertat de decidir, l’autoestima o l’autorealització,
qualitats que ens distingeixen d’altres animals. Aquest moviment és el que
coneixem com a psicologia humanista.

2.5.1 Carl Rogers
Carl Rogers (1902-1987) va ser un influent psicòleg nord-americà que va proposar
una visió més esperançada i humanista de l’ésser humà que la dels corrents
psicològics anteriors.
Rogers creia en la bondat de l’ésser humà i creia també que cada persona conté dins
seu el potencial per desenvolupar-se mentalment de manera saludable i creativa.
La personalitat i el comportament serien per Rogers el resultat d’aquest procés de
desenvolupament personal. El fracàs en la consecució del propi potencial estaria
provocat per una combinació d’influències restrictives i distorsionadores causades
per un entorn familiar, educatiu o social poc favorables.
Rogers va ser el creador de l’anomenada teràpia centrada en el client, a través
de la qual el terapeuta intenta ajudar l’individu a acceptar-se i a entendre millor els
seus sentiments, fent que pugui connectar amb els seus recursos interns de forma
que pugui trobar el seu propi camí per seguir endavant cap a l’autorealització.
L’autorealització és el desenvolupament de les pròpies capacitats per tal
d’arribar a ser allò que un pretén. Comporta un treball de desenvolupament
personal i un esforç per aprofitar al màxim potencial propi.

Carl Rogers. Font: Wikipedia
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2.5.2 Abraham Maslow i les necessitats humanes
El psicòleg nord-americà Abraham Maslow (1908-1970) és conegut sobretot per
la seva teoria de les necessitats humanes. Com a humanista, de la mateixa manera
que Rogers, creia en la bondat intrínseca de l’ésser humà i en el seu desig innat
d’autorealitzar-se.
Segons Maslow, el comportament humà està motivat sobretot per l’objectiu de
cobrir certes necessitats, que va agrupar en cinc nivells i va ordenar de manera
jeràrquica segons la importància que tenen per al nostre benestar:
Aquesta teoria s’acostuma a representar en forma de piràmide, amb les necessitats
fisiològiques a la base i les necessitats d’autorealització al vèrtex superior de la
piràmide (figura 2.1).
F i g ura 2 . 1 . La piràmide de les necessitats de Maslow

Font: Wikipedia, modificat per l’autor.

1. Necessitats fisiològiques: necessitat de respirar, beure aigua, menjar,
dormir, sexe. Es tracta de necessitats vitals per a la supervivència.
2. Necessitats de seguretat: seguretat física, familiar, de salut, de feina,
d’ingressos, etc. Tenir cobertes aquestes necessitats permet a l’individu
tenir expectatives de futur.
3. Necessitats d’afiliació: necessitat de trobar parella, tenir una família,
formar part d’una comunitat. Aquestes necessitats apareixen quan les
persones busquen superar els sentiments de soledat i establir vincles afectius
amb altres persones.
4. Necessitats de reconeixement: inclou la necessitat d’estima (respecte i
reconeixement per part dels altres, fama, estatus, reputació, dignitat) i
la d’autoestima (respecte cap a un mateix, autoconfiança, competència,
independència).
5. Necessitats d’autorealització: necessitat de desenvolupar el propi potencial al màxim. Inclou també la necessitat de desenvolupar-se a nivell
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espiritual o moral, la necessitat de trobar una missió a la vida o la d’ajudar
desinteressadament els altres.
Segons Maslow, a mesura que anem satisfent les necessitats més bàsiques anem
desenvolupant necessitats superiors. D’aquesta manera, la necessitat d’autorealització, situada a la part més alta de la piràmide, apareix en els individus només si
s’han pogut cobrir les necessitats anteriors.

2.6 Teories sociològiques
Les teories sociològiques es dediquen a estudiar la influència de la societat en la
conducta dels seus membres.
Els sociòlegs proposen que l’origen del comportament no es troba tant en
la ment de l’individu com en una sèrie de factors presents en la societat on
viu, que influeixen no tan sols en el seu comportament, sinó també en la seva
salut, tant física com mental i social.
Aquests factors es coneixen com a determinants socials de la salut, i són les
circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen.
Exemples de factors socials serien el tipus de sistema sanitari del lloc on vivim o el
nostre estatus socioeconòmic. És evident que el fet de viure en un país on existeix
un sistema sanitari públic d’accés universal i serveis socials fa que els individus
que hi viuen tinguin un nivell de salut tant física com mental potencialment
superior a individus que viuen en països on aquests serveis no hi són.

2.6.1 Émile Durkheim
El sociòleg francès Émile Durkheim (1858-1917) va fer un interessant estudi sobre
el suïcidi, en el qual arribava a la conclusió que aquest fenomen és degut més a
causes d’origen social que a causes d’origen individual.
Durkheim va descriure quatre tipus de suïcidi, que es diferencien segons el tipus
de lligams que l’individu estableix amb la societat que l’envolta:
• Suïcidi egoista: en aquest cas, els lligams de l’individu amb el seu
entorn social són dèbils, es tracta d’individus poc integrats i amb poques
obligacions socials. Un exemple el trobem en el cas d’individus que entren
per exemple en una escola armats amb una metralladora i disparen indiscriminadament contra alumnes i professors per acabar després suïcidant-se.
Darrere d’aquest tipus de tragèdia sovint s’hi amaga un suïcidi egoista per
falta d’integració.

L’assetjament escolar és un factor de
risc important a l’hora de patir
pensaments suïcides. Font: Jamal D
Sutter. U.S. Air Force)
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• Suïcidi altruista: es tracta d’individus que s’identifiquen de tal manera
amb el seu grup social que arriben a no distingir el seu propi “jo” del grup.
L’individu es pot sentir impulsat a suïcidar-se pel seu gran compromís amb
el grup. Seria el cas dels terroristes suïcides que s’immolen ells mateixos
en nom d’un grup o una causa.
• Suïcidi anòmic: és el cas de persones que no s’adapten adequadament als
canvis, sovint molt ràpids, de la societat que els envolta. Seria el cas d’un
pagès, per exemple, que no s’hagués pogut adaptar a la modernització del
món rural.
• Suïcidi fatalista: es produeix quan les circumstàncies a les quals està
sotmès l’individu són massa severes, fins al punt que la persona no veu
la possibilitat d’abandonar la situació en la qual es troba. Aquest tipus de
suïcidi el podríem trobar en societats esclavistes, en persones empresonades
o en adolescents víctimes d’assetjament escolar.

2.7 La psicologia positiva
Recordem que Seligman
era conegut en aquell
moment per les seves
investigacions sobre la
depressió i per ser el
creador de la teoria de la
indefensió apresa:
vegeu-ne més informació
en el subapartat “Martin
Seligman i la teoria de la
indefensió apresa”.

La psicologia positiva és una de les escoles de pensament més recents en el camp
de la psicologia. Aquest nou model va ser presentat l’any 1998 pel psicòleg
Martin Seligman durant el seu discurs inaugural després de ser nomenat president
de l’Associació Americana de Psiquiatria.
Conferència sobre psicologia positiva
Teniu disponible a Youtube una xerrada sobre psicologia positiva que va fer Seligman al
programa Ted Talks:

https://www.youtube.com/embed/9FBxfd7DL3E?controls=1

El model de psicologia positiva de Seligman recull les idees tant de la psicologia
cognitiva com de la humanista, i a partir d’aquí centra la seva atenció en l’estudi
dels trets positius dels individus, les seves virtuts, fortaleses, motivacions i
capacitats.

Seligman proposa estratègies perquè tots els aspectes positius d’un individu
s’utilitzin per desenvolupar el seu potencial humà i per millorar la seva
qualitat de vida.
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3. Percepció dels altres i d’un mateix

Us heu parat mai a reflexionar sobre quins mecanismes fan que unes persones ens
caiguin bé de seguida mentre que d’altres no? Quina imatge tenim de nosaltres
mateixos? Com creiem que ens veuen les persones que ens envolten? Què ens
influeix a l’hora de formar-nos una imatge d’una altra persona?
En aquest apartat intentarem contestar algunes d’aquestes preguntes, o si més no
procurarem estimular-vos a pensar-hi, perquè la forma que tenim de percebre’ns
a nosaltres mateixos i als altres tindrà un impacte profund en la nostra manera de
relacionar-nos amb els pacients.

3.1 Quina percepció tenim dels altres?
Les persones tenim una manera particular de percebre als altres que condiciona,
en certa manera, la nostra manera de tractar-los.
En l’entorn sanitari això és molt evident; quan coneixem un pacient per primer cop
ens fem una idea de com és a partir de detalls a vegades molt superficials. A més,
aquesta idea que ens fem està condicionada per diversos factors, com l’entorn on
hem crescut, l’educació que hem rebut o les nostres experiències prèvies.
És important parar-nos a reflexionar sobre com veiem els altres per poder prendre
consciència de possibles actituds negatives o prejudicis que tenim interioritzats
envers determinades persones o col·lectius; si no ho fem, estarem dificultant la
nostra eficàcia a l’hora de proveir d’una bona atenció sanitària.

3.1.1 Estereotips, prejudicis i discriminació
La nostra manera de veure els altres sovint està condicionada per estereotips que
associem amb el grup social al qual pertanyen.
Els estereotips són les creences que tenim sobre quines són les
característiques d’un determinat grup social.
Es tracta d’imatges
simplificades sobre com són i què fan els membres d’aquell grup.
Exemples d’estereotips serien la creença que tots els andalusos són graciosos, els
alemanys són seriosos i disciplinats, els informàtics són introvertits i les dones
rosses són poc intel·ligents. Si ens fixem en aquests exemples comprovarem que
els estereotips poden ser positius, neutres o negatius.

Els estereotips fan que tinguem una
visió molt simplificada dels membres
de determinats col·lectius. Font:
Cibercorresponsales. Flickr
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Els estereotips representen un estalvi d’energia a nivell mental, de manera que
ens permeten reconèixer fàcilment els membres d’un grup a partir d’unes quantes
característiques. La majoria d’estereotips sobre un determinat grup es basen en
un nombre limitat de característiques, exagerant-les i fent-les extensives a tots els
membres del grup.
Els estereotips anul·len les diferències entre els individus d’un grup
En general, tendim a pensar sobre els membres del nostre propi grup segons les seves
característiques individuals, i en canvi, quan pensem en membres d’altres grups ho fem a
partir de les poques característiques que componen l’estereotip, com si el nostre grup fos
molt variat i els altres grups fossin molt homogenis.
El problema dels estereotips és que sovint ens porten a menystenir les grans variacions
que hi ha entre els individus d’un mateix grup i a suposar que sabem com és qualsevol
persona del grup, encara que no hi hàgim parlat mai.

Obrir la ment i intentar deixar a un costat les idees preestablertes imposades per la
nostra cultura ens ajudarà a observar la realitat d’una manera més natural i menys
estereotipada.
Els prejudicis estan directament relacionats amb els estereotips, de manera que els
estereotips negatius poden generar prejudicis negatius, i viceversa. A diferència
dels estereotips, que són només creences, els prejudicis impliquen una avaluació
emocional.
Els prejudicis són els sentiments positius o negatius que tenim envers un
determinat grup social.
Exemples de diferència entre estereotip i prejudici
• La creença que les dones condueixen pitjor que els homes seria un estereotip; si ens sentim
incòmodes quan veiem que l’autobús al qual estem a punt de pujar és conduït per una dona,
aleshores estem tenint un prejudici.
• La creença que els homes són poc hàbils a l’hora de tenir cura de nens molt petits és un
estereotip; si el fet que qui s’ocupa del nostre nadó acabat de néixer sigui un infermer ens
crea una certa intranquil·litat, estem tenint un prejudici.

Parlem de discriminació quan els prejudicis ens porten a tractar de manera
clarament diferent els membres d’un determinat grup.
Estigma és una paraula
provinent del grec, que en el
seu origen es referia a una
marca a la pell que es feia
amb ferro roent,
generalment per marcar els
esclaus.

3.1.2 Estigmatització
’Wonder’
L’escriptora americana R. J.
Palacio, en el seu conegut llibre
Wonder (publicat en català a
l’editorial La Campana), parla de
l’estigmatització que ha de
suportar un nen a causa d’una
deformitat facial congènita.

Un altre concepte interessant relacionat amb els anteriors és el d’estigma, introduït
l’any 1963 pel sociòleg nord-americà Erving Goffman (1922-1982).
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Un estigma és una condició, atribut, tret o comportament que fa que la
persona portadora s’inclogui sistemàticament en una categoria social, els
membres de la qual són considerats inferiors o culturalment inacceptables.
Un estigma seria, doncs, una característica que considerem indesitjable d’un
individu, com una etiqueta que fa que el rebutgem o ens n’apartem. Acostumen a
actuar com a estigmes les marques facials, qualsevol diferència en la forma del cos,
una determinada forma de vestir o també el fet de patir determinades malalties.
L’estigmatització de les persones amb trastorns mentals
Les persones que pateixen algun trastorn mental són un dels grups més estigmatitzats
de la societat. Fins i tot aquells individus que només han patit un episodi de depressió
o altres trastorns mentals menys greus són percebuts pels altres com poc de fiar, menys
intel·ligents, més incompetents i fins i tot perillosos. Tot això té com a conseqüència greus
desavantatges socioeconòmics, exclusió social i elevats nivells d’estrès.

Algunes malalties, com l’epilèpsia, la infecció pel VIH i el càncer, van ser objecte
d’una forta estigmatització en el passat. En la societat actual, tan obsessionada
amb la imatge i el culte al cos, l’obesitat i qualsevol petita imperfecció física s’han
convertit també en fonts d’estigmatització.
La timidesa com a estigma i factor de risc d’assetjament escolar (’bullying’)
En l’entorn escolar, la timidesa excessiva sovint actua com un estigma, i es converteix
en un factor de risc de patir bullying. Això és degut al fet que vivim en un model de
societat que ha idealitzat un perfil de persona que parla molt i pensa poc. En aquest model
social, la persona tímida és estigmatitzada perquè no es comunica amb els altres segons
el paradigma ideal de l’extraversió.

3.1.3 Les nostres actituds envers els altres
Convé aturar-se a pensar quines són les nostres actituds envers determinades
persones o col·lectius. Definim primer què entenem per actitud.
Les actituds són avaluacions subjectives que ens predisposen a comportarnos cap a un tema, un objecte o una persona d’una manera positiva o
negativa.
Sovint tenim actituds negatives envers determinats col·lectius (discapacitats,
immigrants...) sense ser-ne del tot conscients. És important que intentem
esbrinar si tenim algunes d’aquestes actituds per poder modificar-les. Les actituds
negatives sovint es manifesten de manera inconscient a través del llenguatge no
verbal.
Una bona manera de contrarestar aquestes actituds és a través de l’educació i
fomentant el contacte proper amb grups marginals de la societat. A continuació
teniu un exemple on es mostra com les actituds negatives envers un col·lectiu
marginal desapareixen quan fem l’esforç d’intentar conèixer de més a prop els
seus membres.

Trobareu l’enllaç a un
article sencer sobre la
timidesa com a factor de
risc de bullying als
“Annexos”.
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Exemple de canvi d’actituds negatives
La Rita, una estudiant de tercer d’ESO, es va apuntar a una activitat voluntària que consistia
a anar tres tardes a la setmana a un centre de dia per a persones amb diversos graus de
paràlisi cerebral per donar un cop de mà.
El primer dia es va quedar absolutament sorpresa de la seva pròpia reacció emocional
negativa, d’inquietud i pertorbació envers l’aspecte i el comportament de les persones del
centre... No s’esperava que ella pogués tenir unes reaccions com aquelles.
Al cap d’uns dies, però, el tracte habitual amb aquelles persones va fer desaparèixer
qualsevol sensació d’incomoditat. La Rita va començar a percebre les singularitats
d’aquelles persones com a trets interessants i fins i tot entranyables, la mateixa sensació
que li despertaven les “rareses” o trets particulars d’alguns amics seus.

L’exemple anterior ens mostra també la importància de les primeres impressions a l’hora de generar actituds positives o negatives.
Si som capaços d’adonar-nos de les nostres pròpies reaccions negatives envers
determinats pacients podrem aparcar-les a un costat i procurar concentrar-nos en
els aspectes positius d’aquella persona.

3.2 Quina percepció tenim de nosaltres mateixos?
Tan important com reflexionar sobre com percebem a les altres persones és pensar
en com ens veiem a nosaltres mateixos, quin és el nostre autoconcepte i quins
factors el determinen.
Aprofundir en l’autoconeixement ens ajudarà a entendre millor els nostres pacients.

3.2.1 Autoconcepte
’Feedback’
El feedback significa aquí les
reaccions que tenen els altres
quan interactuen amb nosaltres.

Des que naixem, el nostre autoconcepte es va formant a partir del feedback
que rebem dels altres. Des de ben petits, els nostres pares primer i altres
persones després ens assignen etiquetes com “guapa”, “treballador”, “poruc”...
Inconscientment interioritzem aquestes etiquetes i les fem servir per definir-nos a
nosaltres mateixos.
Les etiquetes positives ens fan sentir bé i ens poden motivar a sentir-nos segurs; les
etiquetes negatives, en canvi, poden fer disminuir l’autoconfiança i l’autoestima.

3.2.2 Grup de referència
A mesura que anem formant la nostra identitat és habitual que anem equilibrant la
necessitat de diferenciar-nos com a individus únics i la necessitat de ser similars
a un grup de referència.
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Un grup de referència seria per exemple la família, o els nens i nenes que van
a una mateixa escola; en aquests dos exemples parlaríem de grup de referència
circumstancial, perquè no l’hem triat, és el grup del qual formem part per les
circumstàncies que ens envolten.
Però un grup de referència també el podem triar: podem decidir formar part d’un
cor o d’un grup excursionista, o senzillament triar amb quin grup de persones dins
de l’empresa ens agradaria sortir en hores de lleure.
Sovint el grup que triem com a referència és un col·lectiu al qual aspirem a
pertànyer.
La necessitat de ser similar als membres d’un grup de referència es fa molt evident
durant l’adolescència, moment en què la necessitat d’identificar-se amb el grup fa
que l’adolescent no s’atreveixi a vestir-se o a actuar d’una manera diferent del grup
per por de ser víctima de burla o fins i tot de bullying.
El nostre autoconcepte i la nostra autoestima depenen en un grau important
del nostre grup de referència, perquè és amb els individus d’aquest grup amb
qui ens acostumem a comparar.
Per il·lustrar aquesta afirmació us proposem que llegiu el següent exemple:
Exemple d’autoconcepte
En Martí és un noi de 34 anys que després d’uns anys treballant fent substitucions en
diversos centres d’atenció primària acaba de ser contractat en un hospital de reconegut
prestigi com a auxiliar d’infermeria del servei d’oncologia.
Té motius per estar content: la feina d’auxiliar li agrada molt; sempre ha tingut facilitat per
comunicar-se amb els pacients, que li fan saber sovint com aprecien la seva dedicació, i
treballar amb malalts de càncer, a més, era un dels seus somnis. Li ha faltat temps per
apuntar-se a un curs sobre atenció a pacients oncològics per poder fer millor la seva feina.
Tot i això, en Martí no se sent del tot satisfet. El seu pare és un metge especialista en
medicina interna molt reconegut; en Martí és el segon de tres germans i és l’únic que no ha
estudiat una carrera universitària. Alguns dels seus amics de l’escola han anat a l’estranger
a estudiar màsters. És veritat que no tots tenen feina ni estan especialment feliços... Però
tot i això, quan es compara amb aquestes persones, tot i que és conscient de tot el que té
i que és molt apreciat i estimat tant pels familiars com pels amics, no pot evitar sentir-se
inferior.

3.2.3 Rol social
La identitat no tan sols depèn del grup social amb el qual ens identifiquem, sinó
que, a més, varia depenent dels diferents rols socials que desenvolupem.
Al llarg de la vida tenim diferents rols
Quan algú té fills petits, sovint la seva identitat està molt marcada per aquest fet, el seu món
pot començar a girar al voltant dels fills i els seus amics i activitats poden estar marcats per
aquest rol.
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En el cas de les parelles que han tingut fills, el moment en què aquests es fan grans i
marxen de casa és possible que coincideixi amb el fet d’haver de començar a cuidar dels
pares, que s’hauran fet grans i probablement més dependents; és el moment en què en
moltes persones el rol de pares es difumina progressivament per deixar pas a un nou rol
de cuidador dels seus propis pares.

Attrezzo és una paraula
utilitzada en el món del
teatre per referir-se al
conjunt d’objectes,
accessoris i vestuari
utilitzats en una
representació teatral.

La bata blanca, l’estetoscopi o portar
diferents bolígrafs a la butxaca són
accessoris que ajuden a definir el rol
de metge. Font: Pixabay

Al mateix temps, a la feina o amb els amics acostumem a “jugar” rols diferents dels que
tenim dins de casa. Tots ens hem adonat que no som exactament de la mateixa manera a
casa que a la feina o amb els amics.

Determinats accessoris i maneres de fer ens ajuden a mantenir cadascun d’aquests
rols, a donar una imatge determinada. La nostra manera de parlar quan som a la
feina, el nostre vestuari, el pentinat, el maquillatge, el perfum o fins i tot el tipus
de mòbil que portem formen part de l’attrezzo que utilitzem per “interpretar” la
imatge pública que volem. Cada professió té el seu ventall particular d’accessoris
i formes de comportar-se.
Pèrdua del rol habitual
Sovint els professionals sanitaris coneixen els pacients en situacions en què aquests es
veuen privats de tots els elements que conformen els seus rols habituals.
En una planta d’hospital no endevinaríem mai que aquell senyor que es desplaça amb
dificultat pel passadís amb l’ajuda d’un caminador, vestit només amb la bata d’hospital que
porten els pacients, és un directiu d’una gran empresa.

La malaltia i la discapacitat interfereixen, sovint de manera inesperada, en
la capacitat d’un individu per mantenir els rols socials que tenia prèviament.
Adaptar-se als canvis de rol i de percepció d’un mateix que imposa la malaltia
no és un camí gens fàcil. Cal dir, però, que en l’entorn sanitari els professionals
es troben sovint amb pacients amb una gran resiliència, és a dir, amb una gran
capacitat a l’hora de sobreposar-se a situacions molt dures.

3.2.4 Autoimatge corporal
El nostre cos és un determinant molt important de la nostra identitat i la nostra
autoestima. Certes característiques del nostre aspecte es mantenen relativament
estables al llarg dels anys i permeten que els altres ens reconeguin. Altres
característiques, però, canvien a causa de l’edat i de les experiències que vivim.

La malaltia sovint comporta haver
d’adaptar-se a una nova autoimatge.
Font: National Heart Lung and Blood
Institute. Wikimedia Commons.

Els professionals sanitaris entren sovint en contacte amb persones que han
d’adaptar-se no tan sols a canvis en la seva forma de vida, sinó també a canvis
corporals importants. Pensem per exemple en el repte que representa per a qualsevol persona acostumar-se a conviure amb una colostomia, una traqueostomia o
amb un sistema d’administració d’oxigen portàtil. A vegades els canvis corporals
poden ser molt sobtats, com és el cas de les víctimes d’accidents traumàtics o
dels pacients que s’han de sotmetre a cirurgies agressives per extirpar tumors.
Altres malalties provoquen canvis en la imatge corporal de manera més subtil i
progressiva, com per exemple l’esclerosi múltiple o la malaltia de Parkinson.
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L’adaptació als canvis corporals provocats per la malaltia i la discapacitat
és difícil perquè l’individu ha d’ajustar la seva identitat a la nova imatge.
Podem dir que la imatge que tenim del nostre cos té tres components:

• La realitat corporal: es refereix a l’estructura física real del cos. Aspectes
bàsics com l’alçada, el color dels ulls i els cabells i la forma del cos estan
determinats genèticament. Altres aspectes com el pes o la textura de la pell
van canviant amb l’edat, però tot i això la majoria de persones tenen un cert
sentit de continuïtat al llarg de la vida respecte al seu propi cos. Qualsevol
alteració brusca requerirà una adaptació, ja sigui el resultat d’una malaltia
o un accident traumàtic, o bé es tracti d’un canvi deliberat, com és el cas de
la cirurgia estètica.
• El cos ideal: la imatge que tenim del cos ideal forma part del que seria el
concepte ideal de nosaltres mateixos. Aquesta imatge idealitzada dependrà
de l’edat i del gènere, però està fortament influenciada per les normes
socials que defineixen quina hauria de ser la forma, el pes i la talla ideals.
La publicitat, el cinema i tots els mitjans de comunicació en general ens
inunden amb grans quantitats d’informació sobre com hauria de ser el
cos ideal, especialment el de les dones. Les discrepàncies entre la nostra
realitat corporal i la imatge que tenim del cos ideal condueixen sovint a la
insatisfacció i a problemes de salut tan greus com l’anorèxia nerviosa o la
bulímia.
• La presentació corporal: aquest terme fa referència a la forma característica en la qual el nostre cos es mou en situacions socials, incloent-hi
les nostres expressions facials i la nostra forma de gesticular. Algunes
respostes, com per exemple el somriure, són innates i compartides per tots
els individus. Altres respostes, però, com picar l’ullet, saludar amb la
mà o fer que sí amb el cap són apreses i poden tenir diferents significats
en diferents cultures. Tots utilitzem tant les respostes innates com les
adquirides d’una manera gairebé inconscient, de forma que ens sentiríem
molt estranys si intentéssim suprimir-les o canviar-les.

Presentació corporal i malentesos
Cada cultura té les seves pròpies normes de presentació corporal. Per exemple, abaixar
la mirada o evitar el contacte visual directe amb l’altre són senyals de respecte en algunes
cultures i de falta de respecte en d’altres, fet que pot provocar malentesos en societats
multiculturals.
Determinades malalties faciliten que es produeixin malentesos a causa de la falta de control
sobre els moviments corporals. És el cas per exemple de la malaltia de Parkinson, en la
qual, en fases avançades, la persona experimenta un alentiment dels moviments facials
que la pot fer semblar indiferent. Les persones amb paràlisi cerebral o amb la síndrome
de Tourette sovint són malinterpretats o fins i tot ridiculitzats per la seva incapacitat per
controlar els moviments corporals.
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3.3 Com reaccionem davant l’expressió de les emocions d’altres
persones?
És necessari que ens aturem a reflexionar sobre com reaccionem habitualment
cadascun de nosaltres quan detectem que algú, un amic, un company de feina o
un pacient, té la necessitat d’expressar les seves emocions.
Si treballem en l’entorn sanitari, la nostra actitud envers l’expressió
emocional dels altres tindrà una influència enorme en la nostra manera
d’atendre els pacients.
Per començar a pensar-hi us proposem que llegiu els següents exemples:
Exemples d’actituds errònies envers l’expressió emocional dels pacients
• Un auxiliar d’infermeria que forma part de l’equip que atén una pacient a qui s’ha de practicar
una mastectomia fa el següent comentari: “Sí, he vist clarament que aquesta dona estava
molt angoixada abans de l’operació, però no li he dit res perquè em preocupava dir alguna
cosa malament i empitjorar la situació...”
• Una infermera del servei d’oncologia és a càrrec d’un pacient a qui li acaben de comunicar
que té un tumor maligne de còlon; li han dit que el pronòstic després d’extirpar-lo és incert i,
a més, haurà de portar una colostomia per sempre. El pacient es mostra tancat en si mateix,
però no es queixa ni demana ajuda. Algú de l’equip suggereix a la infermera responsable
que intenti fer que aquest pacient s’obri i tregui el patiment que segur que porta a dins. Ella
contesta dient: “Estic en contra de ‘remenar’ les coses. No cal que intentem arreglar allò que
no veiem que estigui espatllat. Si un pacient es mostra clarament alterat, aleshores d’acord,
hem de fer el que puguem per donar-li suport. Si no, és millor que el deixem en pau”.

3.3.1 Creences errònies
Les persones sovint tenim interioritzades una sèrie de creences que podríem
descriure com a errònies i que sovint interfereixen en la nostra capacitat de poder
proporcionar un suport psicològic adequat als pacients.
Algunes de les creences errònies més habituals entre els professionals sanitaris
són les següents:
• Creença que cal eliminar ràpidament qualsevol expressió emocional
que indiqui que un pacient se sent malament. Alguns professionals
sanitaris reaccionen amb una actitud d’urgència quan algun pacient esclata
a plorar o es mostra molt alterat o irritable. Se senten gairebé com si calgués
avisar els bombers, com si fos necessari apagar ràpidament un incendi.
Aquesta actitud d’urgència reflecteix la creença que l’expressió emocional
intensa d’un pacient pertorba en certa manera l’atmosfera controlada i
tranquil·la d’un entorn sanitari. Els professionals que tenen aquesta actitud
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se senten alarmats en aquestes situacions, com si haguessin fet la seva feina
malament, o com si l’expressió emocional dels pacients fos un efecte advers
que cal eliminar.
L’expressió emocional dels pacients és un procés natural i saludable
La majoria de reaccions emocionals formen part dels processos naturals d’ajustament i
adaptació que experimenten tots els pacients. Els intents per part de l’equip assistencial
de suprimir ràpidament aquestes reaccions indiquen que els professionals se senten
incòmodes davant de les emocions dels pacients; aquesta actitud deriva cap a una atenció
psicològica de baixa qualitat.

• Creença que implicar-se en l’atenció psicològica dels pacients és un territori només reservat als experts. Si ens fixem en el primer exemple que
hi ha al començament de l’apartat 3.3., en el qual un auxiliar d’infermeria
no s’atreveix a dir res a una pacient clarament angoixada per por d’agreujar
la situació, il·lustra perfectament aquesta creença, consistent a pensar que
només un expert en psicologia tindrà les habilitats necessàries per dir la
paraula adient en el moment adient. La veritat és que la gran majoria de
vegades el sol fet d’escoltar un pacient serà suficient per ajudar-lo a sentirse una mica millor. Tot i que sempre podem millorar la nostra capacitat
d’escoltar activament, és evident que tots som capaços d’oferir aquest tipus
de suport.
Carles Capdevila: "La dona que somriu"

Trobareu l’enllaç a l’article
de Carles Capdevila a
“Annexos”.

El conegut periodista Carles Capdevila, director i fundador del diari ARA, va morir
prematurament als 51 anys víctima d’un càncer de còlon. Mentre va estar malalt va fer
nombroses conferències i va escriure molts articles parlant de la seva experiència personal.
Va dedicar un dels seus articles, amb el títol “La dona que somriu”, a parlar de la
importància que pot tenir per a un pacient una cosa tan senzilla com rebre cada matí el
somriure càlid de la dona que neteja l’habitació de l’hospital.

• Creença que estar atent a les reaccions emocionals dels pacients és
sinònim de problemes, com obrir la caixa de Pandora. Aquesta creença
acostuma a indicar una certa por envers l’obertura emocional dels altres,
i sovint també una incomoditat a l’hora d’expressar les pròpies emocions.
Aquesta actitud porta els professionals sanitaris a mantenir sempre una
distància prudencial en la seva relació amb els pacients, traient importància
al valor que tenen els processos emocionals en l’evolució d’aquests.
Càrrega assistencial i atenció emocional al pacient
No és estrany observar aquesta actitud en professionals amb una gran càrrega assistencial.
En certa manera és normal que un metge d’un centre d’atenció primària que té la sala
d’espera plena i ja va fora d’horari temi que es produeixi “l’explosió emocional” d’algun
pacient, no tant per la càrrega emocional en si, sinó per la demanda de temps que implica.
En tot cas, l’excés de feina d’un professional sanitari no hauria de ser mai l’excusa per restar
indiferent a les reaccions emocionals dels pacients. Sempre hi ha l’opció de programar una
futura visita per poder dedicar més atenció als aspectes emocionals o aconsellar almenys
al pacient que contacti amb un altre professional de l’equip que pugui prestar algun tipus
de suport psicològic.

Una de les llegendes de la
mitologia grega ens parla de
Pandora, una dona creada
pels déus a imatge i
semblança d’ells, amb el
propòsit de castigar els
homes i provocar la seva
perdició. Li va ser
entregada una gerra que
contenia tots els mals del
món, amb la instrucció de
no obrir-la. Pandora no va
poder evitar la curiositat de
saber què hi havia dins la
gerra, i en obrir-la els mals
es van escampar pel món.
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• Creença que l’atenció psicològica només és rellevant en el cas de
pacients clarament alterats. Idealment, l’atenció psicològica no s’hauria
de limitar a ser una intervenció excepcional només per a pacients en situació
d’estrès psicològic evident, sinó que hauria de ser un servei més dins de
tots els que s’ofereixen de manera rutinària als pacients, com ara aplicar
cures, administrar medicació, etc. Donar suport emocional en tots els casos
ajudarà a prevenir trastorns psicològics majors, més difícils de tractar.

Els pacients als quals es dóna l’oportunitat d’expressar les seves emocions,
juntament amb una actitud de suport i empatia, gairebé sempre afronten
millor el seu procés patològic, s’adapten més ràpidament als canvis de vida
que sovint imposa la malaltia i, en general, es rehabiliten de manera més
efectiva.
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4. La comunicació en l’entorn sanitari

És molt probable que la majoria de les persones que han estat ingressades en un
hospital, al cap del temps, no recordin tant els detalls tècnics dels tractaments
mèdics rebuts com la interacció que han tingut amb tots els membres de l’equip
humà que els ha atès durant l’estada.
Comunicar-se de manera efectiva no és mai un procés fàcil, especialment en
l’entorn sanitari, on els professionals es troben sovint en la situació d’haver-se de
comunicar amb pacients emocionalment alterats i amb un grau d’estrès psicològic
important.
Per aquest motiu és absolutament recomanable que qualsevol professional que
hagi de tractar amb pacients i familiars en la seva feina diària intenti millorar les
seves habilitats comunicatives. I quan parlem de professionals sanitaris ens estem
referint no tan sols al personal mèdic i d’infermeria, sinó també a administratius,
tècnics d’imatge i de laboratori, psicòlegs, assistents socials i un llarg etcètera.
Beneficis que es deriven de la millora de les habilitats comunicatives dels
professionals sanitaris
Deixant de banda les habilitats naturals de cadascú, tots els professionals sanitaris haurien
d’estar motivats per millorar les seves habilitats comunicatives.
Els beneficis són molts:

• Augmenta el benestar general del pacient.
• Millora l’adherència dels pacients als tractaments mèdics proposats.
• Augmenta la col·laboració dels pacients durant la realització de procediments diagnòstics i
terapèutics.
• Es redueixen els errors deguts a malentesos.
• Es redueixen les queixes.
• Augmenta la sensació de realització professional dels professionals sanitaris.

4.1 Conceptes bàsics sobre comunicació
La comunicació és l’acte de transmetre o intercanviar informació, pensaments o
emocions.
En el procés comunicatiu hi intervenen diferents elements:
• Emissor
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• Receptor
• Missatge
• Codi
• Canal
• Context
Veient la quantitat d’elements que hi intervenen és fàcil endevinar l’enorme complexitat de qualsevol procés comunicatiu entre persones. En cadascun d’aquests
elements poden sorgir problemes que alteraran el contingut o el sentit de la
comunicació, fet que dóna peu a errors, malentesos i conflictes.

4.1.1 Emissor i receptor
L’emissor és la persona o font que transmet la informació. L’emissor pot ser un
ésser viu o un objecte inanimat (un semàfor, per exemple), ja que l’única qualitat
que necessita és la capacitat de subministrar algun tipus d’informació al receptor
a través d’algun canal.
El receptor és aquell ésser viu o artefacte (una màquina) que rep el missatge.
En el cas que l’emissor i el receptor siguin persones, les seves característiques
personals condicionaran de manera molt important el procés comunicatiu:
• Edat
• Gènere
• Nivell acadèmic
• Entorn sociocultural
• Personalitat
• Habilitats comunicatives
• Existència de trastorns o malalties que afectin la capacitat comunicativa
A continuació es descriuen diferents exemples, dins de l’entorn sanitari, de com
poden influir en el procés comunicatiu tots aquests factors:
• Edat: els professionals sanitaris s’expressen de manera diferent si el
pacient és un nen, un adolescent, un adult de mitjana edat o una persona
gran. Idealment, els professionals sanitaris haurien d’adaptar el seu estil
comunicatiu a l’edat del pacient.
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• Gènere: el fet de comunicar-se amb un home o una dona influeix normalment poc en el procés comunicatiu, però en l’entorn sanitari cal estar
atents al fet que alguns homes i dones es poden sentir incòmodes a l’hora
d’explicar segons quins temes de salut a un individu del sexe contrari.
• Nivell acadèmic i entorn sociocultural: aquests dos factors condicionen
enormement el procés comunicatiu. Imaginem per exemple que un dels
pacients de qui tenim cura treballa com a infermer. Segur que això farà
que ens hi adrecem d’una manera absolutament diferent que si fos un
professional no sanitari. Pel que fa a la influència de l’entorn sociocultural,
pensem per exemple en els malentesos que sovint es generen quan el pacient
pertany a una cultura diferent de la nostra, pel fet de tenir una sèrie d’hàbits
de comportament que no ens són familiars. Vivim en una societat cada
vegada més plural i per això és molt important que els professionals sanitaris
estiguin atents a aquestes diferències socioculturals dels pacients.
• Personalitat i habilitats comunicatives: tots coneixem persones amb qui
és fàcil comunicar-se i d’altres amb qui hem d’anar “amb peus de plom” per
evitar conflictes i malentesos. En l’entorn sanitari, els pacients prefereixen
lògicament aquells professionals que de manera natural “saben com dir
les coses” i “saben escoltar”. De la mateixa manera, per a qualsevol
professional sanitari és més fàcil comunicar-se amb un pacient que es mostra
obert, amable i simpàtic que amb un altre més introvertit o esquerp.
• Existència d’algun trastorn o malaltia: la comunicació amb pacients
afectats per trastorns com la malaltia d’Alzheimer, els trastorns de l’espectre
autista o trastorns de tipus psicòtic com l’esquizofrènia pot ser especialment
difícil si el professional sanitari no està prou format en aquest sentit. Fins
i tot l’existència d’un trastorn d’ansietat o una depressió, tant si afecta el
professional sanitari com el pacient, afectarà segur el procés comunicatiu
entre ells.

4.1.2 Missatge
El missatge és la informació que es pretén transmetre.
Segons com s’expressi el missatge, existeixen dos tipus de comunicació:
• Comunicació verbal: el missatge s’expressa amb paraules, ja sigui de
manera oral o escrita.
• Comunicació no verbal: el missatge s’expressa sense utilitzar paraules, a
través d’imatges, gestos corporals, expressions facials, fets, actituds, etc.
Pèrdues d’informació
En qualsevol procés comunicatiu es produeix una pèrdua d’informació entre la
intencionalitat de la persona que emet el missatge i el que acaba interpretant la persona

Un mateix missatge expressat de
forma verbal i no verbal. Font:
Wikipedia
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que rep el missatge. Aquesta pèrdua d’informació es produeix de manera progressiva al
llarg de diferents passos, de la següent manera:

• El que vol dir l’emissor.
• El que sap dir.
• El que realment diu.
• El que sent el receptor.
• El que escolta.
• El que entén.
• El que interpreta.

Si poguéssim comparar el contingut del missatge en el primer i en l’últim punt de la
cadena ens emportaríem més d’una sorpresa, ja que sovint es tracta de missatges
considerablement diferents.

És important destacar que en el cas concret dels pacients ingressats existeixen
una sèrie de factors distractors que dificulten la recepció de qualsevol tipus de
missatge:
• Procediments diagnòstics i terapèutics agressius: els pacients ingressats
es veuen sotmesos a cirurgies, proves diagnòstiques i tractaments diversos
que comporten alts nivells de malestar. El dolor i l’angoixa que senten molts
pacients actuen com a factors de distracció, en aquest cas interns, fet que
redueix de manera important la seva capacitat d’atenció.
• Tractaments amb medicaments que disminueixen la capacitat d’atenció i concentració: molts dels medicaments que s’utilitzen de manera
habitual en l’entorn hospitalari (hipnòtics, ansiolítics, analgèsics opiacis)
disminueixen notablement la capacitat d’atenció i concentració, i això
dificulta la comprensió i retenció de qualsevol tipus d’informació.

Les unitats de cures intensives i els
serveis d’urgències dels hospitals
són entorns altament estressants per
als pacients. Font: pxhere

A l’apartat “Afrontament
de l’estrès i l’ansietat
causats per la malaltia” hi
trobareu un subapartat
dedicat als estressors en
l’entorn hospitalari.

• Estrès propi de l’entorn hospitalari: en determinades hores del dia una
planta d’hospital es pot convertir en un entorn ple d’activitat i bastant
sorollós: metges acompanyats d’un petit batalló de residents passant visita,
infermers i auxiliars entrant i sortint de les habitacions, dietistes que entren
per preguntar sobre menús, personal de la neteja fent la seva feina, familiars
que es presenten en qualsevol moment, a vegades en grups nombrosos...
Fins i tot les unitats de cures intensives tenen a vegades nivells de soroll
notables, a causa no tan sols del funcionament dels aparells electrònics
que controlen i mantenen les funcions vitals dels pacients, sinó també del
personal que hi treballa cada dia, no sempre conscient de la importància
d’abaixar la veu en les seves converses. Tot aquest soroll de fons, sumat a la
falta de privadesa que comporta el fet d’estar ingressat, dificulta la capacitat
de comprensió i de retenció de la informació per part dels pacients.
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Recomanacions per a la comunicació amb pacients ingressats
• Quan hem de transmetre una informació important a un pacient ens hem d’assegurar de no
fer-ho en un lloc amb soroll de fons que hi pugui interferir (converses a l’habitació del pacient
o al passadís, soroll de televisió, soroll del carrer que entra per una finestra...), especialment
en el cas de persones grans amb dèficits auditius. En aquestes situacions és molt probable
que el pacient no s’atreveixi a dir que el soroll de fons li està dificultant la comprensió del
missatge.
• És important que quan comencem a parlar amb qualsevol pacient ens hi dirigim fent servir
el seu nom, demostrant-li, si és el cas, que som conscients del seu dolor o la seva angoixa.
Aquests petits gestos faciliten que el pacient presti més atenció al que li anem a dir.

4.1.3 Codi
El codi és el sistema de signes, verbals o no verbals, que s’utilitzen per construir
un missatge. Si el receptor coneix el codi usat per l’emissor hi haurà comunicació.
En el cas de la comunicació verbal, el codi estaria format per les lletres i les
paraules.
Dues persones que parlin idiomes diferents tindran dificultats per comunicar-se
verbalment (a menys que les dues llengües s’assemblin molt), perquè utilitzen
codis diferents. Per a qualsevol europeu, aprendre xinès o àrab, per exemple,
resulta especialment difícil, perquè fins i tot la codificació escrita d’aquestes
dues llengües difereix molt de l’alfabet llatí que fan servir la majoria de llengües
europees.

Aprendre una altra llengua ens
permet descodificar missatges que
ens seria impossible d’entendre.
Font: Tumisu. Pixabay.

El llenguatge mèdic, ple de tecnicismes, sigles i acrònims, constitueix en certa
manera un codi en si mateix; la dificultat per entendre’l representa una barrera
comunicativa per a la gran majoria de pacients. Per vergonya moltes persones
no gosen admetre que no han entès part de la informació que se’ls ha donat, de
manera que no és gens estrany que ens trobem amb pacients angoixats per alguna
cosa que senzillament han entès malament.
Exemple de malentès en l’àmbit sanitari
Expressions mèdiques aparentment senzilles poden ser malinterpretades. Per exemple,
un “resultat positiu”, referit a una anàlisi de sang, pot ser erròniament interpretat com a
“bon resultat”, quan probablement s’estigui referint a la presència d’algun microorganisme
patogen o d’algun marcador de malaltia.

Quan un professional sanitari ha de donar una informació essencial a un pacient o li
ha de demanar el seu consentiment abans d’algun procediment mèdic o quirúrgic
seria recomanable que immediatament després li demani que expliqui amb les
seves pròpies paraules què ha entès. D’aquesta manera es podrien corregir a temps
molts malentesos, fet que estalviaria moltes angoixes innecessàries al pacient.
Com a exemple, llegiu el següent cas d’un metge que comunica a un pacient el
seu diagnòstic:

El llenguatge mèdic resulta
incomprensible per a la majoria de
pacients. Font: Videoplasty.com.
Wikimedia Commons. Modificat per
l’autor
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Exemple de missatge mèdic complex
“Mira, Jordi, les anàlisis indiquen que tens un tipus de creixement cancerós anomenat
limfoma. Aquest tipus de tumor normalment respon bé al tractament. T’ingressarem a
l’hospital la setmana que ve per extirpar-te aquesta massa i després programarem un
tractament de seguiment amb quimioteràpia”.

Amb un missatge com el d’aquest exemple és molt probable que el pacient no
acabi d’entendre que en el seu cas concret les paraules limfoma, càncer, tumor i
massa són maneres diferents de referir-se al mateix.
En la comunicació no verbal, el concepte de codi és molt ampli. Com a exemples
de codis no verbals tenim els símbols dels senyals de trànsit, el codi de colors dels
semàfors, els gestos (picar l’ullet, fer el senyal de victòria amb els dits, aixecar
el polze per indicar que tot va bé, alçar el dit índex davant la boca per demanar
silenci), les notes musicals, el llenguatge de signes per a les persones sordes, el
codi Morse i un llarguíssim etcètera.

Els semàfors utilitzen un codi de
colors molt senzill que tots entenem.
Font: pxhere

4.1.4 Canal
El canal està format per les estructures materials que s’utilitzen per emetre,
transmetre i rebre el missatge.
En comunicació, el terme canal engloba conceptes molt diversos: l’aparell de
la fonació (laringe, cavitat bucal), encarregat de produir la veu; les mans i els
braços, que ens permeten escriure i gesticular; els músculs de la cara, responsables
de les expressions facials; l’aire, que permet la transmissió dels sons; els òrgans
dels sentits, que permeten captar tot tipus de missatges (oïda, vista, tacte, olfacte,
gust); el paper o qualsevol objecte que faci de suport a un missatge escrit o a
una imatge i també els diferents dispositius i sistemes que utilitzem per enviar
missatges (televisió, ràdio, telèfons, internet).
Canalització del missatge en una conversa cara a cara
Quan dues persones mantenen una conversa cara a cara, per canalitzar el missatge
l’emissor utilitza el seu aparell de fonació i produeix sons, que es transmetran a través
de l’aire i seran canalitzats cap al receptor a través dels òrgans dels sentits, en aquest cas
l’oïda. Al mateix temps, utilitza el cos i la cara per gesticular, canalitzant d’aquesta manera
un missatge no verbal (que el receptor captarà a través dels ulls) que complementa el
missatge verbal.

Si els canals no es troben en condicions òptimes la comunicació quedarà afectada.
En la següent llista s’hi mostren alguns exemples de trastorns que afecten els
diversos canals comunicatius:
• Trastorns que afecten la parla: disàrtria, afàsia, dislàlia, tartamudesa.
• Trastorns que afecten els òrgans dels sentits: sordesa, ceguesa.
• Trastorns que afecten els moviments corporals: Parkinson, síndrome de
Tourette, paràlisi cerebral.
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Disàrtria, afàsia, dislàlia
• La disàrtria és una alteració de la parla d’origen neurològic deguda a la paràlisi, debilitat
o incoordinació dels músculs involucrats en la parla. Pot ser el resultat d’un accident
cerebrovascular, un traumatisme cranioencefàlic, un tumor, una infecció, una malaltia
degenerativa o malalties inflamatòries. Les persones afectades per aquest trastorn entenen
perfectament el llenguatge i són capaces d’elaborar missatges verbals, però tenen dificultats
a l’hora d’articular-los. En els casos més greus és molt difícil entendre el que el pacient està
dient.
• L’afàsia és un dèficit en la producció i/o la comprensió del llenguatge degut a la lesió de les
diferents regions del cervell que controlen aquesta habilitat. La principal causa de l’afàsia és
l’ictus, però també pot ser deguda a la presència d’un tumor, un traumatisme cranioencefàlic
o una malaltia degenerativa. A diferència de la disàrtria, en l’afàsia les estructures musculars
responsables de la parla no estan afectades. El tipus i la severitat del dèficit del llenguatge
dependran de les àrees cerebrals afectades. En alguns casos s’altera la comprensió, en
d’altres la producció i a vegades queden afectades les dues vessants del llenguatge.
• La dislàlia és la dificultat per produir o articular un o més fonemes (sons) en nens més grans
de 4 anys sense que hi hagi cap trastorn en el sistema nerviós ni en els òrgans articulatoris.
Es considera un trastorn de l’aprenentatge que cal tractar tan aviat com sigui possible per
evitar que acabi ocasionant un rendiment acadèmic baix. El nen afectat per aquest trastorn o
bé omet el so que no sap produir, o bé el distorsiona o el substitueix per un altre. D’aquesta
manera, un nen amb dislàlia podria dir per exemple pimer en comptes de primer, monica en
comptes de bonica o palat en comptes de plat.

Sovint la comunicació no és efectiva perquè el canal utilitzat no és l’adequat. Un
exemple seria fer una conferència en una sala molt gran utilitzant unes diapositives
amb la lletra o les imatges massa petites o utilitzant un to de veu massa baix.

4.1.5 Context
Anomenem context a les circumstàncies externes presents en el moment de la
comunicació. Vindria a ser com un marc dins del qual es produeix la comunicació.
Tots els següents són exemples d’elements que formarien part del context:
• Característiques del lloc on es produeix la comunicació (una oficina, el
carrer, un bar, una habitació d’hospital, etc.).
• Moment durant el qual es produeix la comunicació (després de rebre una
mala notícia, durant una extracció de sang, mentre es fa la higiene del
pacient, etc.).
• Circumstàncies personals de l’emissor i el receptor en el moment de la
comunicació (el metge s’acaba de separar, el pacient ha perdut la feina, el
pacient és alcohòlic, etc.)
Establiments sanitaris més acollidors
No s’hauria de subestimar la importància que té cuidar la decoració i l’aspecte general
dels establiments sanitaris. Una sala d’espera plena de revistes antigues, amb pòsters
vells de campanyes de salut passades, amb les parets pintades d’un color depriment i
amb un mobiliari sense gràcia transmeten de manera involuntària un missatge negatiu;

Els hospitals pediàtrics acostumen a
donar molta importància a la
decoració per tal de fer l’entorn més
amable per als petits pacients. Font:
Jordi Ferrer. Wikimedia Commons
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els pacients poden tenir la percepció que no seran ben atesos, i això restarà credibilitat
a qualsevol missatge que rebin dels professionals sanitaris d’aquell centre. Una consulta
mèdica lluminosa i ordenada, amb detalls com plantes o fotografies ben seleccionades
i colors relaxants a les parets i al mobiliari ofereix un context molt més favorable per a
qualsevol procés comunicatiu entre professionals sanitaris i pacients.

També és important saber veure quan és el millor moment per comunicar una
determinada informació a un pacient. En l’entorn hospitalari, quan s’ha de
transmetre informació sobre un diagnòstic o un tractament complex caldrà fer-ho
en un moment en què el pacient estigui descansat i receptiu, evitant per exemple
els moments posteriors a la realització d’un procediment dolorós o el final del dia,
quan el pacient està més cansat.
Tenir en compte les circumstàncies personals tant de l’emissor com del receptor
també ens poden ajudar a millorar la comunicació. Si sabem per exemple que el
metge de família que ens acaba d’atendre té un familiar ingressat amb una malaltia
greu, segurament encaixarem millor que hagi estat menys simpàtic que de costum
i no ho atribuirem a res personal cap a nosaltres.

4.2 La comunicació no verbal
La comunicació no verbal inclou tota la informació que es transmet a un receptor
sense utilitzar paraules.

Aquesta fotografia d’uns nens feta en
el context d’un conflicte bèl·lic és un
bon exemple de la força del
llenguatge no verbal. Font: The
children of war. Flickr.

La comunicació no verbal està constituïda fonamentalment pel llenguatge corporal (gestos, mirades...), però engloba també altres aspectes, com la forma de
posicionar-nos respecte a l’altra persona en una conversa, el to de veu que fem
servir en diferents situacions, la roba que triem per vestir-nos per a cada ocasió i
fins i tot el perfum que ens posem.
La comunicació no verbal està sovint més lligada al subconscient que a la
voluntat, motiu pel qual es converteix en moltes ocasions en una representació
més fidedigna dels pensaments i sentiments de la persona.

L’aprofundiment en l’estudi de la comunicació no verbal pot ajudar els
professionals sanitaris a millorar les seves habilitats comunicatives i la
seva capacitat per entendre els pacients.
La majoria dels elements que s’inclouen dins de la comunicació no verbal es poden
agrupar en tres grans àrees:
• La cinèsica: s’ocupa del llenguatge corporal.
• El parallenguatge: fa referència als elements no verbals associats a
l’expressió oral.
• La proxèmica: estudia la distància que adopten les persones entre elles
durant una interacció.
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4.2.1 La cinèsica: el llenguatge corporal
El llenguatge corporal comprèn diversos factors que interaccionen entre ells:
• Les expressions facials: les expressions facials delaten molts dels nostres
pensaments, emocions i intencions, sovint de manera involuntària. Per això
és tan important que els professionals sanitaris mirin els pacients quan s’hi
comuniquen. Les expressions facials ens permeten saber per exemple si
un pacient sent dolor mentre li fem una cura, si li agrada aquell batut nou
que li ha portat la dietista, si se sent incòmode durant l’exploració física, si
està content perquè ha vingut un familiar o bé està trist i desanimat perquè
ha rebut una mala notícia. És igualment important que els professionals
sanitaris aprenguin a tenir un cert control de les seves pròpies expressions
facials per evitar transmetre de manera involuntària missatges no desitjables.
Fer ganyotes de fàstic durant la higiene d’un pacient o dissimular amb prou
feines un badall d’avorriment mentre ens explica una història personal són
actituds poc professionals i sobretot poc respectuoses.
La força del somriure
El somriure és una de les eines més potents que tenim per generar confiança. Quan
somriem, la nostra expressió facial resulta molt més agradable i ens ajuda a facilitar les
relacions amb els altres. A més, té un efecte contagiós ben conegut. Si, per exemple,
dediqueu un petit somriure al dependent de la botiga en el moment de pagar, o al
desconegut que teniu al costat en una cua per entrar al cinema, veureu com la majoria de
vegades sereu correspostos amb un altre somriure. Amb el somriure estem dient a l’altra
persona que no està sola, que ens hem adonat de la seva presència. El somriure que
rebem de tornada conforta, perquè sentim que nosaltres tampoc no estem sols. Qualsevol
interacció d’un professional sanitari amb un pacient hauria d’anar precedida sempre d’un
somriure. Fins i tot en pacients amb dolor, un simple gest com agafar la mà i adreçar-los
un somriure pot servir per comunicar que estem amb ells en aquell moment de dolor; per
efecte contagi, farem que encara que només sigui per un instant el pacient oblidi el dolor i,
inconscientment, somrigui.

• La postura: la forma que tenim de col·locar el cos quan estem drets,
caminant, asseguts o estirats pot transmetre missatges sobre el nostre estat
emocional. L’ansietat, per exemple, pot no ser visible a través de la cara o la
veu, però és probable que es manifesti a través d’una postura massa rígida.
Seure amb les cames estirades pot indicar una certa prepotència, mentre que
una postura encongida pot indicar abatiment i tristesa. De fet, la postura és
quelcom molt personal que pot arribar a reflectir el caràcter de la persona.
Per aquest motiu acostumem a reconèixer els nostres amics fins i tot a gran
distància, simplement per la seva manera de caminar.
La posició del cos en la comunicació amb els pacients
A l’hora de posicionar el cos per parlar amb una altra persona és evident que ens
comunicarem molt millor si ens col·loquem de manera que la nostra cara quedi al mateix
nivell que la del receptor. Això és especialment important en el cas de pacients enllitats
o en el cas de nens. Asseure’ns al seu costat per parlar-hi, en comptes de parlar drets
com si estiguéssim dalt d’una torre, facilitarà segur l’intercanvi d’informació. Si veiem que el

Quan els pacients són nens és
especialment important posar-nos a
la seva altura, d’aquesta manera ens
serà més fàcil guanyar-nos la seva
confiança. Font:skeeze, Pixabay.
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pacient té necessitat de parlar és important que mantinguem una postura relaxada, inclinant
una mica el cos cap a ell en senyal d’interès. Hem d’evitar parlar amb un pacient amb el
cos mig girat com si volguéssim marxar.

• La mirada: tots hem experimentat algun cop la sensació desagradable que
es produeix quan estem parlant amb algú al carrer i ens adonem que tot i que
fa com que ens escolta, està pendent amb la mirada d’algú altre o d’alguna
cosa que està passant més enllà de nosaltres. En l’entorn sanitari, mirar
repetidament el mòbil, el rellotge o mirar cap als costats o cap a la porta
mentre un pacient parla, no tan sols és una actitud poc considerada sinó
que provocarà que el pacient s’inhibeixi i deixi de comunicar-nos detalls
importants sobre com se sent que poden ser molt importants tant a nivell
diagnòstic com terapèutic. Si tenim necessitat d’interrompre una conversa
amb un pacient sempre és millor dir-ho de manera educada però directa,
excusant-nos per la falta de temps i deixant la porta oberta a la possibilitat
de seguir parlant en una altra ocasió.

És recomanable mantenir un contacte visual raonable amb el nostre
interlocutor, evitant, però, mirar fixament tota l’estona.

Amb un gest senzill en tenim prou
per indicar a algú que el trucarem.
Font: pxhere.

• Els gestos: amb les mans, els braços i fins i tot les cames podem fer una
varietat enorme de moviments que poden reforçar, substituir o fins i tot
contradir el missatge oral. Hi ha persones molt expressives que de forma
natural acompanyen el seu discurs oral amb molta gesticulació, mentre que
d’altres gairebé no utilitzen les mans o els braços quan parlen. Alguns gestos
els fem de forma conscient, com per exemple quan assentim o neguem amb
el cap, diem adéu amb la mà, ens posem un dit davant la boca per demanar
silenci o fem una V amb els dits en senyal de victòria. Moltes vegades, però,
gesticulem de manera absolutament inconscient, com quan en una situació
que ens genera nerviosisme no podem evitar tocar-nos contínuament els
cabells, jugar amb un anell que portem o moure contínuament una cama
que tenim encreuada sobre l’altra.
TEA i llenguatge corporal
Les persones afectades per trastorns de l’espectre autista (TEA) poden no tenir el
llenguatge corporal típic, de manera que les expressions facials, els moviments i els
gestos poden no acompanyar el que estan dient (incongruència). És important que els
professionals sanitaris en siguin conscients per evitar malentesos amb pacients afectats
per aquests trastorns.

En l’entorn sanitari, agafar la mà d’un
pacient pot ser suficient per
expressar el nostre suport. Font:
Alexas_Fotos. Pixabay

• El contacte físic: igual que el somriure i la mirada, el tacte és també
un mitjà de comunicació poderós. Agafar la mà o el braç d’un pacient
mentre l’escoltem o recolzar suaument la nostra mà en la seva espatlla
pot transmetre millor que les paraules el nostre suport en moments difícils.
Però igual com passa amb la mirada, el contacte físic s’ha d’utilitzar amb
moderació i sentit comú, prestant atenció a les particularitats personals i
socioculturals de cada pacient.
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• Les reaccions corporals: posar-nos vermells quan sentim vergonya o
començar a suar profusament i respirar de pressa quan hem de parlar en
públic, per exemple, són reaccions corporals involuntàries que posen en evidència el nostre nerviosisme i la nostra inseguretat davant de determinades
situacions.
• L’aparença personal: la nostra aparença física és la nostra targeta de visita,
i no hem de subestimar la influència que té en la nostra relació amb els altres.
L’aparença personal dels professionals sanitaris és important
En l’entorn sanitari és important que tot el personal que intervé en l’atenció als pacients
tingui cura de la seva imatge; un metge pot ser boníssim, però si es presenta sovint amb
la bata bruta i un aspecte descuidat donarà una imatge poc professional, que de ben segur
farà que el pacient desconfiï de la seva competència.

4.2.2 El parallenguatge
Quan ens comuniquem verbalment de manera oral fem servir un determinat to de
veu, un volum més alt o més baix, parlem de pressa o a poc a poc, fem pauses, etc.
Tots aquests elements no verbals que acompanyen i matisen el significat de
qualsevol missatge oral i que depenen sobretot de circumstàncies de l’emissor,
com les seves emocions o la seva intenció, s’anomenen elements paralingüístics i
constitueixen l’anomenat parallenguatge.
Una cosa és el que diem i una altra és com ho diem
Si un pacient fa una pregunta al metge sobre alguna qüestió que li preocupa de la seva
salut, i en fer-ho abaixa la veu, aquesta disminució de volum li permet al metge deduir que
aquella persona se sent incòmoda parlant d’aquest tema concret; caldrà tenir un cert tacte
a l’hora de contestar-li per evitar que se senti avergonyit.

El parallenguatge inclou:
• El volum de la veu: modificar la intensitat del so quan parlem ens permet
posar èmfasi, regular o fins i tot alterar un procés comunicatiu. Un volum
elevat transmet autoritat, seguretat en un mateix o domini d’una situació.
Un volum molt baix acostuma a indicar timidesa, introversió o tristesa.
• El to: modulant la tensió de les cordes vocals podem produir sons més
aguts o més greus. La forma que tenim de modular la veu mentre parlem
dóna una informació addicional al missatge expressat per les paraules.
L’entonació ens permet expressar dubte, indecisió, interrogació, irritació,
fermesa, determinació, confiança, ironia, etc.
El to de veu en la comunicació amb els pacients
A l’hora de comunicar-nos amb pacients, per molt gran que sigui la càrrega assistencial,
no hauríem d’utilitzar mai un to que denoti irritació o impaciència. Si per exemple un
pacient ens pregunta un dubte en un moment en què “anem de bòlit” perquè hem d’atendre
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més pacients és bastant probable que quan li contestem no puguem evitar que la pressa
i el cansament s’expressin en forma d’un to de veu clarament irritat, que de ben segur
l’ofendrà. És més recomanable que “parem” un moment, focalitzem la nostra atenció en
aquest pacient, encara que només sigui per uns segons, l’escoltem i li donem una resposta
breu i si convé li diem que quan acabem de veure tots els pacients podem tornar a passar
un momentet per l’habitació.

• La velocitat de la parla: és la velocitat amb què s’expressa una persona, o
el que és el mateix, el nombre de paraules per minut que diu. Les persones
que estan molt nervioses, per exemple, sovint parlen molt de pressa i costa
d’entendre-les. Parlar massa lentament, per contra, pot avorrir la persona
que escolta i fer que desconnecti.
• La dicció: fa referència a la forma que tenim de vocalitzar, és a dir, de
pronunciar les paraules correctament perquè el receptor les pugui entendre
sense problemes.
• El timbre: és la qualitat que permet distingir la veu d’una persona, allò
que la fa única. Cada persona té un timbre diferent, de forma que podem
reconèixer una persona coneguda pel seu timbre de veu característic, sense
necessitat de veure-la.
• L’ús de pauses i silencis: fer una pausa després d’una afirmació important
pot ajudar a emfatitzar el que s’acaba de dir. Les pauses també poden ser
una forma d’animar el nostre interlocutor perquè prengui la paraula. Els
silencis que es generen a vegades enmig d’una conversa poden arribar a ser
més expressius que les mateixes paraules.
• L’emissió de sons diferents de les paraules: quan parlem emetem una
sèrie de sons diferents de les paraules que enriqueixen el significat del
missatge i donen informació sobre el nostre estat d’ànim. Seria el cas del
plor, la rialla, els sospirs, els xiulets, els grunys o expressions com “uau!”,
“buf!”, “ecs!”, “mmm...”, etc.

4.2.3 La proxèmica
Les persones establim al nostre voltant un espai invisible, com una mena de
bombolla on no hi deixem entrar aquelles persones amb qui tenim poca confiança.

Els espais imaginaris que establim
inconscientment al nostre voltant
condicionen la distància que
determinem amb els nostres
interlocutors, depenent del grau de
confiança que hi tenim. Font: Amber
Case. Flickr. Modificada per l’autor.

Aquest espai imaginari, que s’estén sobretot endavant i menys cap als costats o
darrere l’esquena, es fa evident en el moment en què hem d’interactuar amb les
persones que ens envolten. Depenent de la confiança i del tipus d’interacció ens
acostarem més o menys als nostres interlocutors.
L’antropòleg nord-americà Edward T. Hall (1914-2009) va descriure quatre tipus
de distància:
• Distància íntima (de 0 a 45 cm): es tracta d’una distància generalment
reservada a persones amb qui tenim molta confiança o amb qui estem
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emocionalment units, com és el cas de parelles, familiars i amics íntims.
Aquesta distància permet parlar en veu baixa, tocar fàcilment l’altra persona
i fins i tot sentir-ne l’escalfor i l’olor.
• Distància personal (de 45 cm a 1,2 m): a aquesta distància, si estirem el
braç podem arribar a tocar l’altra persona, però el contacte és més esporàdic.
És la distància que habitualment mantenim en reunions d’amics o amb els
companys de feina amb qui tenim més relació.
• Distància social (1,2 m a 3,6 m): és la distància que mantenim amb
persones que coneixem poc, com per exemple companys de feina que
tractem poc o dependents de comerços.
• Distància pública (més de 3,6 m): és la distància a la qual ens situem
quan ens hem de dirigir a un grup de persones, com per exemple en una
conferència o una classe. A aquesta distància es requereix un to de veu alt.
L’entorn sociocultural on creixem influeix en el tipus de distància en la qual
ens sentim còmodes. Als països del nord d’Europa, per exemple, les persones
mantenen en general de forma natural una distància respecte als altres superior a
la que mantenen els habitants de països mediterranis com el nostre.
La personalitat també influeix en les distàncies que mantenim; d’aquesta manera,
les persones introvertides acostumen a mantenir una distància més gran en la seva
interacció amb els altres que les persones extravertides.
El gènere dels interlocutors també pot influir en la creació d’una distància menor
o major. Les dones, en general, acostumen a mantenir amb els homes desconeguts
una distància superior a la que mantindrien amb una dona.
En l’entorn sanitari és molt important tenir en compte les particularitats personals
i culturals dels pacients i estar molt atents a qualsevol signe d’incomoditat que
indiqui la necessitat d’augmentar la distància, sempre que sigui possible, és clar.
La incomoditat de les distàncies curtes
El personal mèdic i d’infermeria sovint s’ha d’apropar molt al pacient a l’hora de fer, per
exemple, una exploració, unes cures o una higiene. En aquesta situació és normal que
alguns pacients se sentin incòmodes, fins i tot “amenaçats” dins del que normalment seria
el seu espai íntim. Per aquest motiu, si ens hem d’apropar molt ho hem de fer amb respecte
i explicant el perquè. En determinats procediments pot ser fins i tot recomanable excusar-se
breument abans de començar: “Perdó, sé que és incòmode, però serà un moment”.

4.3 Escolta activa en l’entorn sanitari
En l’entorn sanitari, saber escoltar és un component vital en la comunicació entre
pacients i professionals sanitaris.
No ser escoltats pot ser exasperant, desmoralitzant i fins i tot perjudicial per als
pacients; sentir-se escoltats i entesos, en canvi, pot tenir un impacte positiu en la
seva evolució.

Si ens fixem en com se situen les
persones a mesura que van arribant
a una sala d’espera, si hi ha espai
suficient per seure, podrem observar
com els individus que no es coneixen
mantenen un espai al seu voltant.
Font: Miguel Rodríguez. Flickr.
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Escoltar els pacients de manera efectiva requereix un esforç; no n’hi ha prou amb
mantenir una actitud passiva, i cal fer servir tots els sentits per poder captar bé
qualsevol missatge verbal o no verbal.
L’escolta activa es defineix com l’esforç físic i mental de voler escoltar
amb atenció la totalitat del missatge que s’emet, tractant d’interpretar-ne
correctament el contingut que es desprèn del llenguatge verbal i no verbal
utilitzat per l’emissor. L’escolta activa inclou també fer saber a l’emissor
que l’estem escoltant i l’estem entenent.
Per escoltar de manera activa és important:
• Mantenir una actitud positiva envers el pacient, evitant jutjar-lo. Si estem
massa pendents de valorar o jutjar el que ens està dient no l’estarem escoltant
plenament.
• Mostrar empatia: intentar posar-nos en la pell del pacient, intentant prestar
atenció a les seves motivacions i els seus sentiments. Per demostrar aquesta
actitud utilitzarem frases com: “entenc que et sentis preocupat...”, “noto que
estàs disgustat...”.
• Mirar al pacient quan parla: pot semblar un consell absurd, però en el
món sanitari no ho és. Imaginem per exemple un infermer fent les cures
d’una ferida quirúrgica. Si el pacient parla mentre l’infermer fa la seva feina
és fàcil que aquest últim l’escolti sense mirar-lo mentre va fent la cura. Si
la conversa és banal no hi ha problema, però si el pacient està comunicant
una informació important sobre com se sent, per exemple, hauríem d’estar
atents als senyals no verbals (expressions facials, gestos...).
• Focalitzar la nostra atenció en la persona que està parlant: si estem
pendents del rellotge, del mòbil o de la pantalla de l’ordinador, o tenim al
voltant altres persones parlant o anant amunt i avall, difícilment podrem
escoltar activament. Tampoc podrem escoltar del tot si al mateix temps
estem fent alguna altra tasca (prendre la pressió, fer unes cures...).
Evitar distreure’ns pensant en què direm
Focalitzar l’atenció en el que expressa el nostre interlocutor també implica evitar concentrarnos en el que direm a continuació i a evitar “assajar” mentalment la nostra resposta
mentre l’altra persona encara està parlant. Mentre ens concentrem en els nostres propis
pensaments no estem escoltant.

• No interrompre el nostre interlocutor mentre parla per dir que “ja” sabem
el que vol dir, abans i tot que ho hagi acabat d’explicar, per explicar una
història nostra que creiem que és similar, per donar consells no demanats o
per proposar solucions abans d’hora. Amb totes aquestes actituds, per molt
bona fe i ganes d’ajudar que tinguem, estarem impedint que l’altra persona
s’expressi plenament.
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Saber mantenir el silenci mentre l’altre parla
Escoltar pot resultar a vegades frustrant, especialment en el cas de pacients que
s’expressen de manera lenta, amb missatges confusos o fins i tot contradictoris, ja sigui
a causa del nerviosisme, de la malaltia o de les característiques pròpies del pacient (edat,
nivell de formació, etc.). Tot i això, és molt important resistir la temptació d’acabar nosaltres
les frases o expressar el que creiem endevinar que vol dir el pacient abans que ho digui ell
mateix. Moltes vegades ens equivocarem, i a més estarem bloquejant la comunicació.

• Resumir, parafrasejar i fer preguntes per assegurar que hem sentit i entès
bé el missatge. El que l’altre diu i el que nosaltres acabem interpretant pot
no ser ben bé el mateix. Moltes vegades reinterpretem els missatges que
rebem filtrant-los a través dels nostres propis coneixements, experiències,
prejudicis i creences. Si a aquest filtratge que fem de forma gairebé
inconscient hi afegim el fet que el missatge pot ser per si mateix confús
o incomplet, és fàcil entendre que sorgeixin malentesos.
Exemples de fórmules per parafrasejar
• “Així doncs, dius que et preocupa com anirà l’operació...”
• “A veure si ho he entès bé, dius que aquesta nit has notat que et feia mal el pit...”
• “El que m’estàs dient és que...”
• “Com dius que era el dolor?”

• Fer saber a l’altre que l’estem escoltant: escoltar no vol dir estar tota
l’estona en silenci sense bellugar ni una pestanya. Si amb la nostra actitud
corporal i la nostra expressió facial fem saber a l’altre que l’estem escoltant,
segurament se sentirà més còmode per continuar. Si estem asseguts podem
inclinar lleugerament el cos cap endavant, assentir amb el cap o fer sons
afirmatius com “mm” o “aha”.

4.4 Gestionar situacions difícils
Les situacions conflictives formen part del dia a dia de qualsevol centre sanitari:
pacients i familiars nerviosos que porten hores a urgències esperant poder ser
atesos, famílies senceres enfadades perquè el seu familiar fa hores que és en un
passadís d’urgències perquè no hi ha llits disponibles, malalts adolorits després de
cirurgies importants que es mostren irritables i poc col·laboradors... La llista de
situacions complicades és infinita, per això és important aprendre a gestionar-les.
Els serveis d’urgències dels hospitals són entorns on s’acostumen a combinar
una sèrie de circumstàncies que fàcilment poden desencadenar una situació de
conflicte: massificació, llargues esperes, persones amb dolor i angoixa, individus
sota els efectes de l’alcohol o les drogues...
Mantenir els canals de comunicació oberts pot ajudar a disminuir el nerviosisme
de pacients i familiars. Un cop passat el triatge inicial, s’hauria de poder informar

Parafrasejar consisteix a dir
amb les nostres pròpies
paraules el que creiem que
l’emissor acaba de dir.

Recolzament psicològic al pacient

58

La psicologia en l'atenció sanitària

periòdicament dels temps d’espera. Si és poc probable que un pacient determinat
pugui ser atès abans de dues hores és millor que ho sàpiga. La incertesa de no
saber si caldrà esperar cinc minuts o cinc hores per ser atesos genera ansietat tant
al pacient com als familiars, i facilita l’aparició de conflictes.
Connectar amb els pacients "difícils"
A les plantes d’hospital, amb aquells pacients que són percebuts com a difícils perquè es
mostren sovint irritables o agressius, pot ser útil mirar d’acostar-s’hi intentant conèixer-los
millor: preguntar per la seva família, la seva feina o les seves aficions facilitarà la trobada
de temes d’interès comú i farà que aquests pacients se sentin valorats com a individus i,
per tant, sigui més difícil que manifestin actituds agressives amb els professionals que els
atenen.

Què cal fer, però, quan sorgeix un conflicte i un pacient o un familiar es mostra
agressiu i desafiant amb el personal sanitari?
• No prendre-s’ho com un atac personal. Cal tenir present que pacients
i familiars estan sotmesos a situacions estressants que fan que actuïn de
manera diferent de com ho farien en unes altres circumstàncies. La majoria
de vegades, l’explosió d’ira d’un pacient o un familiar envers algun dels
professionals que en tenen cura no és res més que un mecanisme de defensa
per descarregar-se de l’angoixa que porten a les espatlles.
• Mostrar empatia: encara que sigui difícil empatitzar amb algú que ens
està escridassant, pot ser útil per desescalar el conflicte intentar entendre
el perquè del seu enuig i fins i tot fer-li saber que ho entenem: “entenc que
estigui enfadat”.
• No parlar mentre l’altra persona està cridant: és inútil i pot empitjorar
la situació. Al contrari: per molt difícil que sembli, i encara que ens sentim
enfadats o ofesos, és recomanable intentar mantenir la calma i escoltar
atentament l’altre, demostrant-li que l’estem escoltant.
• Esperar fins que pari i mai contestar-li cridant.Més tard o més aviat la
persona que està descontrolada i cridant abaixarà el to, i aleshores tindrem
l’oportunitat d’intervenir d’una manera positiva. No s’ha de perdre de vista
que és més fàcil escridassar algú que també està cridant que no pas fer-ho a
algú que manté la calma i mostra una actitud respectuosa.
• Mantenint la calma, preguntar què ha motivat l’enuig: “Què és el que
l’ha fet sentir malament?”.
• Escoltar amb atenció i respecte l’explicació de quina ha estat la causa de
l’enuig, procurant no interrompre ni estar a la defensiva, ni tan sols en el cas
que la persona en qüestió estigui fent afirmacions que no són certes o faci
comentaris sarcàstics o ofensius. En aquest moment el més important és
rebaixar la tensió.
• Exposar possibles desacords d’una manera neutra: “Sembla que tenim
visions diferents sobre com han anat les coses...”.
• Preguntar què es pot fer per resoldre la situació.
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• Oferir opcions: “Vol que vagi a buscar a...?”, “Vol que en parlem amb...”,
“Se sentiria millor si li vaig a buscar un cafè?”.
• Mostrar una actitud corporal positiva: assentir amb el cap per demostrar
que estem escoltant i mantenir un contacte visual apropiat, evitant mirar
fixament de forma agressiva o acostar-nos-hi massa, ja que l’altra persona
s’ho pot prendre com una amenaça.
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Introducció

Ara que ja heu après la terminologia i els conceptes bàsics de la psicologia, és
el moment de començar a parlar del pacient, l’autèntic protagonista de les cures
auxiliars d’infermeria.
L’objectiu d’aquesta segona unitat és aprendre els processos que tenen lloc dins
la ment de les persones malaltes; intentarem saber com pensen, com senten i com
afronten la seva situació. Comprendre què passa dins la ment d’una persona que
ha d’afrontar una malaltia o una lesió important és una habilitat que us permetrà
ser més empàtics amb els pacients i ser, en definitiva, millors professionals.
A l’apartat “El pacient davant la malaltia”, després d’una introducció inicial
sobre el concepte de salut i sobre els factors que la determinen, s’hi descriuen les
reaccions psicològiques més habituals que s’observen en els pacients. Aprendreu
a identificar les manifestacions de l’estrès i l’ansietat, dos conceptes bàsics de la
psicologia de la salut sovint difícils de diferenciar, perquè es desencadenen i es
manifesten de forma similar i moltes vegades simultàniament.
En el següent apartat, “Afrontament de l’estrès i l’ansietat causats per la
malaltia”, hi trobareu una introducció dels conceptes relacionats amb l’afrontament: aprendreu què són les estratègies i els recursos d’afrontament, així com
la importància del suport social com a recurs a l’hora d’afrontar una situació de
malaltia. En aquest apartat incloem també una secció dedicada específicament
a l’estrès generat per l’ingrés hospitalari. Aprendreu a identificar els principals
estressors existents dins d’aquest entorn particular i de quina manera els pacients
afronten l’estada a l’hospital. Per acabar, hem inclòs unes senzilles directrius
sobre com proporcionar un bon suport emocional als pacients i una descripció
d’algunes tècniques de relaxació fàcils d’aprendre, amb l’objectiu de poder animar
els pacients perquè les utilitzin en cas necessari.
Els apartats tercer i quart els hem dedicat a analitzar la forma de pensar i
de comportar-se de dos grups de pacients d’edats ben diferents: els infants i
adolescents i la gent gran.
En l’apartat “L’infant i l’adolescent malalts”, hi trobareu en primer lloc una
revisió de les principals teories que, dins del camp de la psicologia evolutiva,
han intentat explicar la manera de pensar i de comportar-se dels infants i els
adolescents de diferents edats. Coneixereu els punts principals de les teories
de Piaget, Vigotski i Erikson, especialment aquells aspectes que permeten als
professionals de la salut millorar la comprensió i la comunicació amb els pacients
més joves.
L’apartat “El pacient d’edat avançada” té com a objectiu fer-vos adonar de la
diversitat enorme que engloba el concepte gent gran, diversitat que obliga més
que mai a adaptar el suport emocional a cada individu concret. Aprendreu alguns
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conceptes bàsics sobre els canvis físics, psicològics i socials que acompanyen el
procés d’envellir, juntament amb una introducció del concepte de pacient geriàtric
i la seva valoració. Adquirireu també una visió general de les diferents escales de
valoració geriàtrica, ja que el seu coneixement us ajudarà a saber quins aspectes
dels pacients geriàtrics és important observar. Al final hi trobareu una llista de
pautes generals per millorar l’atenció i la comunicació amb els pacients grans.
Es tracta de pautes senzilles, basades en el respecte i el sentit comú, que es
podrien aplicar a l’hora de relacionar-se amb pacients de qualsevol edat, però que
cal no oblidar a l’hora d’atendre persones especialment fràgils, ja sigui perquè
conviuen amb malalties greus i incapacitants, o bé perquè pateixen un cert nivell
de deteriorament cognitiu.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Reconeix les principals reaccions psicològiques dels pacients davant la malaltia.
• Identifica els diferents factors que influeixen sobre la salut de les persones.
• Descriu les manifestacions característiques de l’estrès i l’ansietat i els seus
factors desencadenants.
• Descriu les característiques principals de les reaccions psicològiques més
freqüents davant la malaltia.
2. Adapta el suport emocional a l’estil d’afrontament de cada pacient i a les seves
circumstàncies.
• Diferencia els diferents tipus d’estratègies i recursos d’afrontament.
• Descriu les característiques principals de les diferents estratègies d’afrontament.
• Coneix els diferents tipus de suport social.
• Identifica els principals estressors de l’entorn hospitalari que afecten els
pacients.
• Descriu els diferents passos de les principals tècniques de relaxació.
3. Proporciona suport psicològic adaptat a pacients de diferents edats.
• Descriu el nivell de desenvolupament cognitiu propi de cada etapa de la
infància i l’adolescència.
• Reconeix els canvis físics, psíquics i socials associats a l’envelliment.
• Descriu les característiques generals de les diferents escales de valoració
geriàtrica.
• Aplica tècniques de suport emocional adaptades a les diferents edats.
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1. El pacient davant la malaltia

Com reaccionen les persones quan de forma inesperada reben la notícia que
pateixen una malaltia greu o quan després d’un accident s’han d’enfrontar a lesions
i seqüeles que poden canviar la seva vida per sempre? Com reaccionem en general
davant la pèrdua de salut?
Abans d’intentar respondre a cap d’aquestes preguntes, cal definir primer els
conceptes bàsics sobre els quals se sustenta tota l’atenció sanitària: què entenem
per tenir salut i quins factors determinen que unes persones tinguin més salut que
altres.

1.1 Concepte de salut
Si preguntéssim a diferents persones què significa per elles tenir salut, probablement obtindríem respostes ben diferents.
Per alguns estar sa significa mantenir un elevat nivell de forma física, que els
permeti participar amb èxit en tota mena de reptes esportius. Per aquestes persones
qualsevol disminució del seu rendiment seria percebuda com una pèrdua de salut.
Trobaríem també moltes persones que se senten saludables perquè van a un gimnàs
o a córrer regularment i mengen de forma equilibrada. Per molta gent gran, en
canvi, tenir salut seria senzillament no agafar la grip a l’hivern, no haver-se trencat
cap os encara i sentir-se en forma per ajudar els fills, gaudir dels nets i fer més o
menys vida normal.
La definició de salut és doncs en certa manera subjectiva, depèn de les circumstàncies personals. I mentre que per alguns és un concepte que es defineix en termes
positius (tenir salut és sentir-se bé, amb energia, estar fort, sentir-se actiu), per
altres la definició de salut es fa en termes negatius (tenir salut equival a no tenir
cap malaltia, no dependre de cap medicament, no haver-se lesionat).

La percepció del concepte de salut
és diferent segons les circumstàncies
personals. Font: Wikimedia
Commons, Flickr.

L’Organització Mundial de la Salut va definir així la salut l’any 1948:
La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només
l’absència de malaltia.
Es tracta d’una definició que incorpora aquest aspecte subjectiu que hem comentat (el concepte de benestar és diferent per a cada individu) i, a més, està
en sintonia amb l’actual visió holística de l’assistència sanitària, que considera
que les persones que emmalalteixen no només necessiten atenció física (curar la
malaltia), sinó també psicològica i social.

Holístic
L’adjectiu holístic prové del
terme grec holos, que significa
‘totalitat’. La medicina holística
té en compte totes les dimensions
de l’ésser humà: el cos, la ment i
les relacions que manté amb les
persones de l’entorn.
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Tot i que aquesta definició ha rebut algunes crítiques, sobretot pel que té d’utòpica
(és poc probable assolir un estat de benestar absolut), s’ha mantingut sense
modificació fins als nostres dies i s’ha convertit en la definició més àmpliament
acceptada.

1.1.1 Salut mental
En la definició de salut de l’OMS es parla de salut física, mental i social. La
salut física és un concepte fàcil d’entendre: es tracta de mantenir el cos amb la
màxima funcionalitat possible dins dels límits que ens imposen l’edat i l’herència
genètica. Però, què significa tenir una bona salut mental? Una persona que pateix
un trastorn de l’espectre autista, per exemple, no podrà ser considerada mai una
persona sana?
Fixem-nos en la definició de salut mental que fa l’Organització Mundial de la
Salut:
La salut mental és un estat de benestar en el qual l’individu és conscient de
les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot
treballar de forma productiva i fructífera, i és capaç de fer una contribució a
la seva comunitat.
Segons aquesta definició, la salut mental no depèn tant del fet de patir o no un
trastorn mental, sinó més aviat del fet de sentir-se bé amb un mateix i integrat
socialment, acceptant les pròpies limitacions.
En l’entorn sanitari és important tenir present que cal tenir cura de la salut mental
de tots els pacients, tant si pateixen un trastorn mental reconegut com si no.

1.1.2 Salut social
Tot i ser un dels tres pilars de la definició de salut, el concepte de salut social és
menys conegut que el de salut física o mental. Això és degut en part a que el terme
salut social es pot aplicar tant als individus com al conjunt de la societat.
La salut social d’un individu fa referència a la seva habilitat a
l’hora d’establir relacions socials satisfactòries i d’adaptar-se i actuar
adequadament en diferents entorns i situacions socials.
Establir llaços amb les persones que
ens envolten contribueix al nostre
benestar i representa un suport molt
valuós en situacions de malaltia.
Font: Chany Crystal (Flickr).

Així doncs, si som capaços de connectar positivament amb les persones que tenim
al voltant, d’adaptar-nos amb comoditat a diferents situacions i d’experimentar un
cert sentit de pertinença, és més probable que tinguem una bona salut social.
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Les persones ben integrades en la seva comunitat tendeixen a recuperar-se millor
quan estan malaltes i a viure més temps que aquelles persones que viuen en
situació d’aïllament social. El suport social és a més de gran ajuda a l’hora
d’atenuar els efectes de l’estrès i les conseqüències que se’n deriven.
Però tenir una bona xarxa de relacions amb el nostre entorn no és l’únic factor
que influeix en la nostra salut social. Si per exemple vivim en una societat amb
grans desigualtats entre els seus individus, amb un índex d’atur elevat i on l’accés
a l’educació i la sanitat són cars, tots aquests factors condicionaran a mitjà o a
llarg termini les opcions de moltes persones a l’hora de gaudir d’una bona salut.
Una societat és saludable quan tots els seus individus tenen les mateixes
oportunitats per accedir als béns i serveis essencials.
Existeix un gradient social de salut, de forma que com més baixa és la posició
social d’un individu, pitjor salut té. Aconseguir l’equitat en salut significa que
qualsevol persona pugui desenvolupar el seu potencial de salut independentment
del seu estatus social o altres circumstàncies determinades per factors socials.

1.1.3 Els determinants de la salut
Tan important com definir el concepte de salut és saber identificar tots aquells
factors que determinen l’estat de salut d’una persona.
L’any 1974 el ministre de Sanitat del Canadà, Marc Lalonde, a través del seu famós
informe sobre la salut de la població canadenca (titulat “A new perspective on the
health of Canadians”), va crear un model que agrupava els determinants de la salut
en quatre grans grups:
• Biologia humana: fa referència a característiques pròpies de l’individu
com per exemple la constitució física, la fortalesa general, la resistència a
emmalaltir, la predisposició genètica a desenvolupar determinats trastorns o
malalties (com obesitat, hipertensió, diabetis, esquizofrènia) o la presència
d’alteracions genètiques (com la síndrome de Down, hemofília, daltonisme,
fibrosi quística).
• Estil de vida: en aquest grup s’hi inclouen factors com els hàbits dietètics,
el nivell d’activitat física, l’abús de determinades substàncies (alcohol,
tabac, drogues), la pràctica d’activitats de risc, la conducció temerària, etc.
• Medi ambient: aquest punt se subdivideix en dos grups; d’una banda,
factors que s’engloben dins del medi ambient físic (com per exemple la
qualitat biològica i química de l’aire, l’aigua i els aliments o la presència
en l’entorn d’agents infecciosos) i, de l’altra, factors que s’engloben dins
del medi ambient social, com per exemple la xarxa de relacions socials, el
nivell econòmic, les condicions de l’habitatge, les condicions laborals o el
nivell d’educació.
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• Sistema sanitari: es refereix a les característiques dels serveis sanitaris,
com per exemple la qualitat dels centres sanitaris i dels professionals de la
salut, la major o menor facilitat d’accés a aquests serveis, i el seu cost.
La classificació dels determinants de la salut que va fer Lalonde, però, no és
l’única. Hi ha una altra manera d’agrupar els determinants més senzilla però
igualment útil, basada en el model biopsicosocial, que divideix els determinants
en només tres grups:
• Biològics: virus, bacteris, desequilibris orgànics, lesions, predisposició
genètica, constitució física.
• Psicològics: personalitat, creences, motivacions, emocions.
L’entorn on creixem i vivim
determinarà de manera important la
nostra salut. Les faveles de Rio de
Janeiro en són un exemple:
l’aglomeració, la precarietat dels
sistemes de sanejament i la pobresa
són una font de problemes de salut.
Font: Ogwen, Panoramio (Wikimedia
Commons).

• Socials: tipus d’entorn social i cultural on l’individu neix, creix, viu, treballa i envelleix. Exemples de determinants socials de la salut serien l’estil de
vida predominant en l’entorn on es viu, les condicions de l’habitatge i del
treball, el fet de viure en un entorn urbà o rural, etc.
Conèixer tots els factors que poden haver influït en l’estat de salut d’un pacient
permet optimitzar la tasca dels professionals sanitaris que n’han de tenir cura
i facilita l’aplicació d’estratègies d’intervenció multidisciplinàries, molt més
efectives a llarg termini que la simple administració de tractaments mèdics o
quirúrgics.

1.2 Reaccions psicològiques davant la malaltia
Què pensen o senten les persones greument malaltes o amb lesions importants?
De quina manera la forma particular que té cadascú de reaccionar influeix en
l’evolució de la malaltia? Evidentment, no hi ha una resposta única per a cap
d’aquestes preguntes. L’únic que és segur és que tots els pacients experimenten
en major o menor grau algun tipus de reacció psicològica, positiva o negativa,
quan pateixen lesions o malalties greus.
Tot i que la variabilitat de reaccions psicològiques és molt gran, ja que depèn de
les característiques de cada pacient i de les seves circumstàncies, hi ha uns patrons
de resposta comuns fàcilment identificables.
És important que el tècnic en cures auxiliars d’infermeria aprengui a reconèixer
aquests patrons; comprendre l’estat emocional del pacient facilita l’empatia i
permet detectar de forma precoç aquelles reaccions que, per la seva gravetat,
requereixin la intervenció de professionals més especialitzats.
Empatia i implicació emocional
L’empatia és una habilitat social imprescindible. A vegades, però, quan els professionals
sanitaris volen establir una relació d’ajuda amb persones que pateixen malalties greus,
trobar el límit entre empatia i implicació emocional pot ser realment difícil. És absolutament
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necessari procurar mantenir un equilibri entre l’empatia que podem sentir envers els
pacients i la distància necessària que cal mantenir com a professionals per no deixar-nos
arrossegar per les situacions més dures.
Ser capaç de mantenir una certa distància emocional amb els pacients no ha de significar,
però, que perdem la capacitat de tenir-hi sempre un tracte humà i proper. Tot i que
aquesta és una qüestió difícil per a qualsevol professional que ha d’atendre pacients
diàriament, l’experiència i el treball en equip ajuden a gestionar satisfactòriament la majoria
de situacions.

En la llista següent hi ha les reaccions psicològiques que s’observen més habitualment. És important tenir present que totes aquestes reaccions psicològiques són
fins a cert punt normals: el que seria poc normal seria no manifestar cap tipus
de reacció. Sentir ansietat, tristesa, ira, ressentiment o frustració és considerat
per la majoria de psicòlegs com a part del processament emocional normal de les
experiències difícils. El problema apareix quan el pacient no pot superar aquestes
sensacions desplaents i no aconsegueix l’adaptació i acceptació necessàries per
permetre el progrés i la rehabilitació.
Hem de tenir present també que totes aquestes reaccions es poden produir de forma
immediata després del diagnòstic, o bé de forma diferida.
Reaccions psicològiques més freqüents davant la malaltia
1. Estrès i ansietat
2. Reaccions degudes a la percepció de pèrdua
3. Hipervigilància i hipocondria
4. Independència o dependència exagerades
5. Pèrdua d’autoestima
6. Reaccions degudes a l’afectació de la imatge corporal
7. Estrès posttraumàtic
8. Emmascarament del sofriment
9. Negació
10. Crisi existencial

1.2.1 Estrès i ansietat
En moltes ocasions, el diagnòstic d’una malaltia o una lesió greu irrompen
en la vida d’una persona d’una manera absolutament inesperada, sense avís
previ i sense que l’individu s’hagi pogut preparar. En aquests casos, moltes
persones experimenten l’aparició progressiva de les manifestacions fisiològiques
i psicològiques pròpies de l’estrès i l’ansietat.
Diferenciar els conceptes d’estrès i ansietat no és fàcil, fins al punt que en molts
textos de psicologia s’arriben a utilitzar de forma indistinta com si es tractés de
sinònims. Hi ha, però, lleugeres diferències entre els dos termes.

Origen de la paraula ’estrès’
La paraula estrès deriva del llatí
stringere, que significa ‘provocar
tensió’.
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Vegem una de les definicions més acceptades d’estrès:

L’estrès és una resposta adaptativa de l’organisme que es produeix quan
un individu ha d’afrontar una situació, un esdeveniment o un canvi de
circumstàncies que amenacen de trastornar el seu equilibri.
Aquests esdeveniments, situacions o canvis que poden generar una reacció d’estrès
són els estressors. Són molt diversos, poden ser de tipus físic, psicològic o social:
canvi de feina, separació de la parella, malalties o lesions greus, pèrdua d’un amic
o familiar, embaràs, jubilació, ascens professional, canvi de residència, vacances
i un llarguíssim etcètera.
Si ens fixem en la llista anterior, veurem de seguida que no tots els estressors són
dolents per a l’individu. L’exposició a situacions noves ens dona l’oportunitat de
desenvolupar i demostrar noves habilitats. Afrontar una nova situació amb èxit
augmenta l’autoestima, ens prepara per afrontar amb més efectivitat els reptes
futurs i estimula el bon funcionament del sistema immunològic.
En les fases inicials d’una resposta d’estrès es produeix una activació del sistema
nerviós autònom, acompanyada d’una descàrrega d’adrenalina i d’endorfines, i
es produeix el que es coneix com a resposta d’alarma: el cervell s’activa,
augmenten la freqüència cardíaca i respiratòria, la pressió arterial s’eleva, les
pupil·les es dilaten, augmenten el nivell de glucosa en sang i el to muscular, i
la sang és redirigida des dels òrgans digestius i la pell cap al cervell i els músculs.
Tots aquests canvis fisiològics no són res més que petites adaptacions que tenen
com a objectiu fer que el cos i la ment estiguin absolutament activats, i augmenten
d’aquesta manera les possibilitats d’afrontar amb èxit la situació estressant.
Tota aquesta activació fisiològica té com a conseqüència l’aparició d’una sèrie de
símptomes físics, canvis en l’estat d’ànim i canvis conductuals:
1. Símptomes físics:
• Sistema cardiovascular: taquicàrdia, augment de la tensió arterial.
• Sistema respiratori: sensació d’opressió al pit i/o dificultat per respirar.
• Sistema digestiu: sensació de nus a la gola o a l’estómac, nàusees,
vòmits, diarrea, estrenyiment.
• Sistema genitourinari: miccions freqüents, alteració de la funció i el
desig sexuals.
• Sistema neuromuscular: tensió muscular, tremolors, cefalees, formigueigs.
• Símptomes neurovegetatius: sequedat de boca, augment de la suor,
sensació de mareig o inestabilitat.
• Hipervigilància, dificultats per concentrar-se i per conciliar el son,
fatiga.
2. Canvis en l’estat d’ànim:
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• Intranquil·litat.
• Irritabilitat.
• Impaciència.
3. Canvis conductuals:
• Agitació.
• Brots d’ira, augment de situacions conflictives amb les persones de
l’entorn.
• Moviments repetitius.
• Augment del consum d’alcohol, tabac o drogues.
• Retraïment social.
• Menjar en excés o menjar poc.
L’estrès és una resposta habitual dels éssers vius que forma part del procés natural
d’adaptació al canvi. Hi ha, doncs, un estrès positiu o eustrès que ens ajuda a
donar la millor resposta possible davant de situacions difícils que representen un
repte o un desafiament.
En cas que la situació estressant sigui d’alta intensitat, les manifestacions de
l’estrès es poden prolongar i acabar convertint-se en un problema de salut en què
s’afecten diversos sistemes corporals, sobretot el sistema immunològic. Estaríem
parlant d’estrès negatiu o distrès. En aquesta situació, la persona afectada pot
acabar desenvolupant un trastorn per ansietat o una depressió.

Aprensió
Preocupació, temor envers el que
ha de venir

Vegem a continuació la definició d’ansietat:

L’ansietat és una reacció de tipus emocional que es caracteritza per un
sentiment de gran aprensió que apareix quan l’individu percep una amenaça.
L’ansietat va acompanyada d’una resposta fisiològica de característiques molt
similars a l’estrès, amb augment de la freqüència cardíaca i respiratòria, augment
de la tensió muscular, etc. Moltes situacions produeixen simultàniament estrès i
ansietat, fent pràcticament impossible diferenciar els símptomes de l’un i de l’altra.
Per això en molts casos s’utilitzen ambdós termes com si fossin sinònims.
A diferència de l’estrès, però, on es pot objectivar clarament un estressor, en
l’ansietat l’estressor és subjectiu, es tracta d’una reacció emocional que es
desencadena a partir d’una percepció de perill.
És normal que determinades situacions ens generin una reacció d’ansietat, i això
no és dolent; el problema es produeix quan aquesta ansietat és desproporcionada,
es prolonga en el temps i interfereix en el nostre dia a dia. Aleshores parlem de
trastorns per ansietat.

En l’apartat “El pacient
amb trastorns mentals” de
la unitat “Suport psicològic
en situacions especials”
trobareu una descripció
detallada dels trastorns
d’ansietat més freqüents.
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1.2.2 Reaccions degudes a la percepció de pèrdua
Si la percepció principal que té el pacient de les conseqüències de la seva condició
és de pèrdua (de mobilitat, de funcionalitat, d’una part del cos), és habitual
observar una reacció semblant a un dol, on el que predomina és un sentiment
de gran tristesa que fa que la persona senti una gran fragilitat emocional i plori
amb facilitat. En els casos més greus la sensació de pèrdua pot acabar produint
una depressió.
Podríem trobar aquest tipus de reacció per exemple en pacients que han patit una
amputació, un ictus que ha deixat seqüeles neurològiques importants o qualsevol
trastorn que impliqui una pèrdua de control sobre les funcions corporals o sobre
els hàbits higiènics, com seria el cas dels pacients portadors d’ostomies.
En alguns pacients, la sensació de pèrdua no es manifesta en forma de dol sinó
més aviat en forma d’ira, ressentiment i frustració. No és estrany, tampoc, que
aquesta agressivitat inicial acabi donant pas més endavant a una reacció de dol i
depressió.

1.2.3 Hipervigilància i hipocondria
La majoria de persones acostumen a tenir una imatge general de la seva vida i del
seu futur que no contempla la possible irrupció d’una malaltia greu o una lesió.
Es podria dir que mentre tenim salut mantenim de forma inconscient una certa
actitud de negació defensiva que frena el reconeixement que per a qualsevol de
nosaltres existeix un risc real de malaltia i de mort. Aquest mur defensiu sol
ser molt efectiu, fins al punt que moltes persones assumeixen de forma natural
que la salut, la fortalesa física i la mobilitat completa continuaran de forma
ininterrompuda al llarg dels anys.
Quan es produeix la irrupció brusca d’una malaltia greu o es produeix una
lesió important, aquest mur defensiu de negació es desploma, de manera que
la persona i els familiars més propers prenen consciència de cop del risc i les
conseqüències que pot tenir la malaltia. De forma sobtada apareixen sentiments
de gran vulnerabilitat i d’incertesa envers el futur, juntament amb una notable
pèrdua de confiança en el funcionament de l’òrgan afectat i del propi cos en
general.

En l’apartat “El pacient
amb trastorns mentals” de
la unitat “Suport psicològic
en situacions especials”,
aprendreu que la
hipocondria és un dels
anomenats trastorns
d’ansietat.

La hipocondria es defineix com una preocupació exagerada a patir malalties
que no es tenen o, si es tenen, no justifiquen aquesta preocupació excessiva.
En aquest tipus de reacció, el pacient passa d’un estat en què s’assumeix que la
salut és quelcom que durarà per sempre a un altre absolutament en l’extrem con-
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trari, en què la persona adopta una actitud d’hipervigilància ansiosa, de tipus
hipocondríac, que es manifesta en forma d’una atenció i sensibilitat exagerades
envers qualsevol petit senyal provinent del cos que pugui indicar l’existència d’una
possible alteració.
No és estrany observar aquest tipus de reacció en persones que han estat donades
d’alta després d’haver-se recuperat d’un infart de miocardi greu. Es tracta de
pacients que fan nombroses anades i vingudes a les consultes externes, als centres
d’atenció primària o fins i tot als serveis d’urgències, amb un ventall ampli de
queixes com no trobar-se bé del tot, sentir dolors toràcics sospitosos i angoixants, o
notar tota mena de sensacions corporals no habituals i ritmes cardíacs preocupants.
Aquest tipus de reacció psicològica provoca a vegades que la persona afectada
acabi essent considerada per alguns professionals sanitaris com a “pacient difícil”.
És important recalcar que aquesta denominació és sempre desafortunada perquè
implica una certa actitud despectiva que caldria evitar.

1.2.4 Independència o dependència exagerades
Per a qualsevol persona, adquirir la condició de pacient implica desenvolupar un
rol absolutament nou per al qual no existeix una guia d’instruccions prèvia. Per
aquest motiu no és infreqüent que aflorin nous comportaments i actituds, que
sovint sorprenen les persones de l’entorn més immediat del pacient.
Algunes persones que experimenten un sentiment de ressentiment i humiliació
per les limitacions que imposa la seva condició reaccionen amb una actitud
d’intensa autoafirmació de la seva independència i capacitat física, que els porta
a conductes que poden repercutir negativament en la seva salut.
D’aquesta manera, ens podem trobar amb pacients que després d’una lesió o d’una
cirurgia que requereix un cert repòs, s’esforcen per fer absolutament les mateixes
activitats que feien abans, suportant el dolor en una actitud més inconscient que
valenta. Es tracta en certa manera d’una actitud de negació que condueix a curt
termini a patir més dolor i més incapacitat.
El cas contrari també es produeix, de forma que algunes persones adopten
inesperadament una actitud exageradament dependent en una espècie de regressió
a un comportament més infantil. En aquest tipus de reacció, el pacient manipula
de forma inconscient les persones que en tenen cura, fent-les responsables d’un
grau innecessari d’atenció cap a les seves necessitats.

1.2.5 Pèrdua d’autoestima
Les persones afectades per malalties o lesions que comporten algun grau de
pèrdua de control del propi cos, disminució de la mobilitat o la funcionalitat,
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o afectació de la imatge corporal, són susceptibles d’experimentar una notable
pèrdua d’autoestima si no reben el suport adequat.
Tenir una bona autoestima, siguin quines siguin les nostres limitacions, és
essencial per tenir una bona salut mental.
No és estrany sentir expressions com “ja no serveixo per a res”, “soc una càrrega”,
“estaríeu més bé sense mi...”, que, a part d’expressar tristesa, indiquen de forma
inequívoca una pèrdua d’apreciació del valor d’un mateix com a persona.
És habitual observar aquest tipus de reacció en pacients que abans de la malaltia
o la lesió havien gaudit d’un gran reconeixement professional, fet que els havia
portat a assumir que valen pel que fan i no tant pel que són. Si la condició
del pacient requereix una ajuda important a l’hora de desenvolupar les activitats
bàsiques, com menjar, vestir-se i desvestir-se o desplaçar-se, és freqüent que a
la pèrdua d’autoestima s’hi sumi un sentiment de culpa, que es pot manifestar
a través d’una actitud de demanar disculpes constantment per les molèsties
ocasionades.

1.2.6 Reaccions degudes a l’afectació de la imatge corporal

Aprofiteu per revisar
l’apartat “Percepció dels
altres i d’un mateix” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària”, on
s’explica amb més
profunditat el concepte
d’autoimatge.

La pèrdua d’autoestima com a conseqüència de l’afectació de la imatge corporal
és freqüent en molts pacients.
L’afectació de la imatge corporal que provoquen determinades malalties, lesions
o tractaments és una font de gran patiment per a molts pacients, que han de fer un
esforç extraordinari d’adaptació per ajustar la seva identitat a la seva nova imatge.
El dany en l’autoimatge provoca sovint una pèrdua d’autoestima i un
sentiment de vergonya i rebuig cap a la pròpia imatge, que pot afectar
negativament les relacions socials del pacient i originar quadres d’ansietat o
de depressió.

La psoriasi pot provocar en alguns
casos una afectació important de la
imatge corporal i causar una gran
inseguretat en la persona afectada, i
també actuar com a estigma que
interfereix en les relacions socials.
Font: The Wednesday Island
(Wikimedia Commons).

L’alteració de la imatge corporal causada per determinades malalties o lesions
actua sovint com un estigma i genera respostes de llàstima, por, evitació o fins i
tot rebuig, que augmenten encara més el patiment del pacient.
Vegem a continuació exemples de trastorns, malalties, lesions i tractaments que
modifiquen en major o menor grau la imatge corporal i que, per tant, poden
danyar l’autoimatge i fer especialment difícil l’adaptació del pacient a la seva
condició. Com podeu veure, la llista és llarga, però creiem que és important
prendre consciència de la gran quantitat de pacients que poden estar amagant dins
seu un motiu d’angoixa que a vegades se subestima o directament es menysté:
• Cremades
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• Amputacions
• Traumatismes facials
• Extirpació de mama o de testicle
• Pèrdua dels cabells en tractaments de quimioteràpia
• Portadors d’ostomies (traqueostomia, gastrostomia, colostomia)
• Portadors de fístules d’accés vascular per diàlisi
• Portadors de sistemes d’administració d’oxigen
• Portadors de sondes nasogàstriques per alimentació
• Portadors de pròtesis o ortesis
• Obesitat
• Augment de pes i redistribució del greix corporal en pacients en tractament
amb fàrmacs corticoides
• Psoriasi
• Vitiligen
• Acne
• Escoliosi
• Trastorns que originen pèrdua o afectació de la mobilitat (Parkinson, esclerosi múltiple, paràlisi cerebral)
• Síndrome de Gilles de la Tourette
• Síndrome de Turner
• Síndrome de Cushing
• Acromegàlia
Conèixer més les afectacions en la imatge corporal
És probable que no conegueu alguns dels trastorns o condicions que apareixen a la llista
anterior, ni de quina manera poden afectar la imatge corporal. És recomanable que en
busqueu informació i fotografies a internet. Una bona font d’informació és la pàgina web de
la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units (US National Library of Medicine), que
conté una secció de divulgació apta per a tots els públics disponible en castellà, Medline
Plus: medlineplus.gov/spanish.

L’estrès i l’ansietat ocasionats per l’afectació de la imatge corporal són deguts no
només a l’esforç que requereix l’adaptació a la nova imatge, sinó també al fet que
l’alteració es converteix en un recordatori persistent de la malaltia, sobretot si
el canvi d’aspecte va acompanyat de canvis funcionals. Seria el cas per exemple
d’aquells pacients que després d’una cirurgia en què se’ls ha extirpat una part del
còlon, es veuen obligats a utilitzar una bossa de colostomia per recollir la femta,
amb tot el que això comporta pel que fa a canvi d’hàbits higiènics i pèrdua del
control del propi cos.
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1.2.7 Estrès posttraumàtic
El trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) és un trastorn mental que es pot
desenvolupar després que una persona hagi estat exposada a un esdeveniment
traumàtic.
El TEPT s’associa normalment a persones que han viscut enmig de conflictes
bèl·lics, que han patit o presenciat accidents greus o que han estat víctimes
d’agressions o abusos.
Si ens fixem en els pacients ingressats en un hospital, és probable que aquells que
hi són per haver estat víctimes d’accidents greus de trànsit, catàstrofes naturals
(terratrèmols, inundacions), incendis, violacions o qualsevol tipus d’agressió o
abús acabin desenvolupant els símptomes propis del TEPT.

Els pacients que han hagut d’estar
uns dies connectats a un respirador
en una UCI poden experimentar al
cap d’un temps els símptomes propis
del TEPT. Font: Calleamanecer
(Wikimedia Commons).

A més, hi ha un grup de pacients susceptibles d’experimentar un quadre clínic
com el del TEPT en els quals no s’acostuma a pensar. Es tracta dels pacients
que han hagut d’estar ingressats un cert temps en les unitats de cures intensives
(UCI), sobretot si l’estada ha requerit la utilització de ventilació mecànica. Alguns
pacients que han patit un infart de miocardi també acaben desenvolupant aquest
tipus de reacció.
TEPT en pacients postinfart de miocardi i postestada en una UCI

Molts dels símptomes que
defineixen el TEPT són
compartits per altres
trastorns d’ansietat. A
l’apartat “El pacient amb
trastorns mentals” de la
unitat “Suport psicològic
en situacions especials” hi
trobareu una descripció
dels trastorns d’ansietat
més freqüents.
Flashback
La paraula flashback s’utilitza
habitualment en el món del
cinema, la televisió o la literatura
per referir-se a una tècnica
consistent a saltar del moment
present a un del passat a través
de les imatges o el text. Serveix
per recordar esdeveniments o per
aprofundir en el caràcter d’algun
personatge, mostrant algun
esdeveniment del seu passat.

Projecte HUCI
Si voleu més informació sobre
els diaris de l’UCI i altres temes
igualment interessants sobre com
millorar l’atenció als pacients
ingressats a les UCI i als seus
familiars, consulteu l’excel·lent
pàgina web del projecte HUCI
(Humanizando los cuidados
intensivos): bit.ly/2Vg04xy.

Hi ha estudis que demostren que al voltant d’un 15% dels pacients que han patit un infart de
miocardi i un 25% dels que han estat un temps en una UCI experimenten les manifestacions
característiques del TEPT durant l’any posterior.

Els símptomes del TEPT es poden agrupar en quatre categories:
• Records intrusius: la persona és víctima d’un malestar psicològic important degut a l’aparició involuntària, recurrent i invasiva de records molt
vívids que evoquen el fet traumàtic, com si es tractés de flashbacks. Són
habituals també els malsons pertorbadors sobre el fet.
• Evitació: s’evita parlar o fins i tot pensar en el fet traumàtic. S’eviten també
llocs, activitats o persones que el recordin.
• Canvis negatius en el pensament i l’estat d’ànim: pensaments negatius
sobre un mateix, els altres i el món en general; problemes de memòria (no
recordar aspectes importants del fet traumàtic); sensació de distanciament
envers familiars i amics; falta d’interès cap a activitats que abans agradaven;
dificultat per sentir emocions positives i fins i tot insensibilitat emocional.
• Hiperreactivitat: respostes de sobresalt exagerades, estat permanent d’alerta envers el perill, trastorns del son, dificultats de concentració, irritabilitat,
rampells d’ira o de conducta agressiva.
Escriure un diari de l’estada a l’UCI per prevenir el TEPT
Alguns serveis de cures intensives ofereixen l’oportunitat d’escriure un diari de forma
conjunta entre els familiars del pacient i els professionals que en tenen cura, on s’hi
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reflecteixi el dia a dia del pacient, les petites millores i també els contratemps que van
apareixent, qui ha estat a l’habitació un dia i una hora determinats (parella, fills, pares,
amics...), quina impressió han tingut del pacient, si potser li han agafat la mà i els ha mirat,
si l’han trobat intranquil, quan ha estat necessari augmentar la sedació, els diversos intents
que s’han fet per desconnectar el pacient del respirador...
Molts pacients tenen un record difús i incomplet de la seva estada a l’UCI, amb imatges
pertorbadores i sovint distorsionades de l’experiència. Tot allò que pugui ajudar el pacient
després de l’alta a reconstruir el puzle, a entendre el procés pel qual va passar mentre va
estar en estat crític, ajudarà que el pacient tingui un record menys traumàtic de l’estada.

1.2.8 Emmascarament del sofriment
Les reaccions psicològiques que experimenten molts pacients són sovint difícils
de detectar perquè existeix una certa cultura d’emmascarament del sofriment.
Si ens paréssim a observar els pacients de qualsevol planta d’un gran hospital, tant
els que estan enllitats com els que són capaços de deambular pels passadissos,
veuríem que a simple vista no sembla que hi hagi gaires persones en un estat
evident de crisi o de reacció psicològica greu. Més aviat al contrari. És com
si totes, pacients i familiars, fessin un esforç constant per negar o reprimir els
sentiments o almenys per emmascarar-los.
Pensem per exemple en una sala de diàlisi un dia qualsevol. És probable que
observem com la majoria d’interaccions entre pacients i professionals tendeixen
a ser estrictament funcionals. Segurament notarem l’esforç benintencionat del
personal per procurar que l’ambient a la sala sigui alegre.
Vegem un exemple que reflecteix aquesta situació:
Dissimular el patiment
L’Andrea és una cara habitual a la sala d’hemodiàlisi. Té 40 anys i dues filles, de vuit
i deu anys. Tothom se l’estima perquè sempre té el somriure a punt i desprèn simpatia
amb tothom qui té al voltant. Recentment ha hagut d’encaixar un cop duríssim: el ronyó
que li havien trasplantat i que havia despertat en ella tot d’esperances i somnis renovats, ha
estat finalment rebutjat després d’uns mesos difícils en què s’ha vist sotmesa a tractaments
molt intensos. Sent una angoixa immensa davant la perspectiva de tornar a les sessions
d’hemodiàlisi. Se sent físicament esgotada i emocionalment trencada, i pateix per un futur
incert que no sap si podrà compartir amb les seves filles i el seu marit. I, per damunt de tot,
se sent molt sola en el seu patiment, tot i que se sap envoltada de persones que l’estimen
i que fan el que poden per animar-la, per fer-la somriure, per fer que recuperi les ganes de
lluitar... No es queixa mai, però. Es fa la valenta i sempre que pot mira de fer broma sobre
la situació. Tant la seva família com el personal de la sala d’hemodiàlisi la feliciten sovint
per la seva valentia i el seu bon humor malgrat les circumstàncies.

En l’ambient amable i desenfadat de moltes sales d’hospital, on és fàcil mantenir
petites converses sobre temes trivials, sovint no s’ofereixen gaires oportunitats
perquè els pacients, alguns d’ells greument malalts, puguin expressar tot el neguit
que porten dins. D’aquesta manera, no es facilita que els pacients es desprenguin
de la màscara amb la qual dissimulen tota la seva angoixa.

Darrere del somriure de molts
pacients sovint s’hi amaguen grans
dosis de sofriment. Font: Sara Vidoni
(Team Eglin Public Affairs).
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1.2.9 Negació

A l’apartat “Models teòrics
sobre la personalitat i el
comportament humà” de
la unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària” hi
trobareu una descripció
dels altres mecanismes
de defensa que va
descriure Freud.

En alguns pacients es produeix una reacció inicial de negació davant la malaltia
que retarda durant un temps l’aparició d’altres reaccions psicològiques.
Es tracta d’un mecanisme defensiu que pot ajudar temporalment a protegir la
persona de l’ansietat que es deriva de l’acceptació de la malaltia i les seves
conseqüències. Però una negació intensa i persistent pot comportar conseqüències
greus per a la salut de la persona.
Diabetis i adolescència
Alguns adolescents amb un diagnòstic recent de diabetis reaccionen amb una actitud de
negació que es manifesta en forma de poca adherència a les pautes d’alimentació i de
tractament proposades per l’equip mèdic i d’infermeria. Adopten una actitud irresponsable
i inconscient que evita haver d’afrontar l’acceptació de la seva condició.
La necessitat de rebel·lió i de reafirmació de la pròpia identitat, pròpia de l’adolescència, fa
especialment difícil haver d’acceptar pautes d’alimentació, dosis i horaris. El tractament
amb insulina pot actuar, a més, estigmatitzant el noi o la noia en un moment on és
especialment important l’acceptació dins d’un grup d’iguals.

Les reaccions de negació seran especialment problemàtiques en tots aquells
trastorns on sigui fonamental l’adherència a determinades pautes dietètiques o
farmacològiques (diabetis, infecció pel VIH, celiaquia), o la restricció d’algun
hàbit nociu (tabac, alcohol, drogues).

1.2.10 Crisi existencial
Per entendre bé el significat d’aquest tipus de reacció, és necessari conèixer primer
breument els conceptes bàsics de la teoria existencialista del filòsof francès Albert
Camus (1913-1960).

Albert Camus va formular una de les
teories més influents sobre el sentit
de la vida. Font: Wikimedia
Commons.

Camus es va adonar que els éssers humans, de forma espontània, acabaven
interioritzant la idea que la vida té sentit, que hi ha un propòsit, una raó que explica
la nostra existència. Segons aquest filòsof, però, la realitat ens acaba demostrant
que això és fals. El descobriment d’aquesta contradicció provoca frustració i
l’aparició d’una crisi existencial que genera un intens malestar psicològic degut
al fet que l’individu es comença a qüestionar les raons de la seva pròpia existència.
No és infreqüent observar aquest tipus de reacció en pacients diagnosticats, per
exemple, de tumors malignes, malalties progressives o en aquells que han patit
lesions greus i incapacitadores.
Alguns d’aquests pacients perden progressivament la il·lusió envers el futur, que
passa a veure’s com una fotografia en blanc i negre a la qual costa veure cap
atractiu.
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Hemodiàlisi i crisi existencial
Alguns pacients d’hemodiàlisi, tot i que gràcies a aquest tractament han pogut sobreviure
a una fallada renal i n’estan agraïts, no poden evitar a vegades experimentar aquesta
sensació de buidor; la diàlisi els permet anar tirant, però la vida que porten ara és menys
il·lusionant. És com si l’experiència de la vida en si mateixa s’hagués empobrit.
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2. Afrontament de l’estrès i l’ansietat causats per la malaltia

Rebre un diagnòstic de malaltia important és per si mateix un potent estressor
que requereix una resposta efectiva per part de l’individu. Aquesta resposta o
afrontament serà molt variable, ja que depèn de diversos factors, com són el tipus
de malaltia, les característiques de la persona, les seves circumstàncies i el seu
entorn social.

2.1 Afrontament: conceptes bàsics
Recordem que anomenem estressor qualsevol esdeveniment, situació o canvi
capaç de generar en l’individu una reacció d’estrès.
Hi ha situacions o esdeveniments que són estressants per a la gran majoria de
persones; seria el cas, per exemple, del diagnòstic d’una malaltia amb pronòstic
greu o la pèrdua d’una persona estimada. Hi ha altres situacions, però, que mentre
que resulten molt estressants per a algunes persones, per a altres no ho són tant.
Això és així perquè cada individu fa la seva pròpia avaluació de l’estressor segons
quines siguin les seves circumstàncies.

A partir de l’avaluació de l’estressor i depenent dels recursos disponibles,
cada persona adoptarà una estratègia d’afrontament determinada.
L’objectiu de qualsevol estratègia d’afrontament és permetre que la persona pugui
tolerar o es pugui adaptar a la situació estressant sense que se’n vegi afectada la
seva autoestima o les seves relacions amb les persones del seu entorn.
S’han descrit diversos tipus d’estratègies d’afrontament que adopten els individus
davant de situacions estressants, però generalment s’acostumen a agrupar en dos
grans grups:
• Estratègies centrades en el problema: es tracta d’abordar directament
l’estressor. En aquest tipus d’estratègia l’individu afronta la realitat i utilitza
els recursos més adequats per superar la situació estressant o per adaptars’hi. Exemples d’aquest tipus d’afrontament serien buscar informació sobre
les diverses opcions de tractament d’una malaltia, inscriure’s en un curs per
aprendre a menjar de forma més saludable i així controlar millor la diabetis,
demanar ajuda a familiars i amics perquè tinguin cura dels nens mentre
s’està ingressat o apuntar-se a unes sessions de fisioteràpia per pal·liar el
dolor d’una lesió.
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• Estratègies centrades en les emocions: en aquest cas, l’objectiu és
sobretot relaxar-se i distreure’s d’allò que fa patir o trobar la manera de
tolerar millor les emocions negatives generades per la situació estressant.
Les opcions són molt personals i variades: escoltar música, llegir, escriure
un diari, dibuixar o pintar, mirar fotografies, cuinar, passejar, fer exercici,
fer-se fer un massatge, ballar, meditar, fer exercicis de respiració, fer ioga,
practicar tècniques de relaxació, passar temps en contacte amb la natura o
senzillament compartir bones estones amb la família i els amics.
En la figura 2.1 s’hi mostren diferents exemples de tots dos tipus d’estratègia:
Taul a 2. 1. **Exemples d’estratègies d’afrontament**
Estressor

Estratègies centrades
en les emocions

Estratègies centrades
en el problema

Diagnòstic recent de diabetis

Unir-se a un grup de suport
emocional per a pacients
diabètics

Apuntar-se a unes classes
d’educació en el tractament de la
diabetis

Acomiadament de la feina

Marxar de vacances per evitar
estar trist

Inscriure’s en una agència de
col·locació

Discussions freqüents amb la
parella

Sortir amb els amics per
distreure’s i sentir-se millor

Buscar l’ajuda d’un professional
en teràpia de parella

Un nen és víctima de bullying a
l’escola

Passar-se l’hora del pati amagat a
la biblioteca per evitar els
abusadors

Comunicar el problema al
professor

A l’hora d’afrontar l’estrès i l’ansietat que genera la malaltia, cap dels dos estils
d’afrontament és millor que l’altre; optar per l’un, per l’altre o per tots dos alhora
dependrà de nombrosos factors:
• Tipus de malaltia: aguda, crònica o terminal.
• Presència o no de dolor, discapacitat o pèrdua.
• Existència d’estigma associat a la malaltia (trastorns mentals, infecció pel
VIH).
• Existència o no d’un tractament efectiu.
• Personalitat i circumstàncies personals
• Suport social
• Recursos econòmics
• Edat
Tot i que una persona pot utilitzar simultàniament els dos tipus d’estratègia, la
majoria d’individus tendeixen a utilitzar preferentment les d’un tipus o les de
l’altre.
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2.1.1 Recursos d’afrontament
Davant d’un determinat estressor l’individu disposa bàsicament de dos tipus de
recursos a l’hora d’elaborar una estratègia d’afrontament:
• Recursos interns: són característiques o habilitats pròpies de l’individu,
com per exemple els trets de personalitat característics de la persona, el seu
estat de salut, les seves habilitats comunicatives i de resolució de problemes,
o fins i tot la seva espiritualitat.
• Recursos externs: inclouen entre altres el suport social (família, amics,
companys de feina, grups de suport), la disponibilitat de temps, les possibilitats econòmiques i tot allò que pugui ajudar l’individu a relaxar-se (llibres,
música, cursos de relaxació), cuidar-se (gimnasos, centres de fisioteràpia)
o informar-se (llibres, internet, cursos...). Dins d’aquest tipus de recursos
s’hi inclou també l’ajuda que pot proporcionar qualsevol professional de
la psicologia o la psiquiatria, a través dels diferents tipus de psicoteràpia
existents, amb l’objectiu d’ajudar a controlar els pensaments i les emocions
negatives associats a la situació.

2.1.2 Trets de
d’afrontament

personalitat

que

influeixen

en

l’estratègia

De tots els trets de personalitat que poden influir en la nostra manera de respondre a
una situació estressant, n’hi ha tres d’especialment importants: el locus de control,
la tendència a l’optimisme o al pessimisme, i la resiliència.
• Locus de control: el terme locus de control fa referència al grau en què
una persona sent que té el control del que passa en la seva vida. Diem que
un individu té un locus de control intern si sent que tot el que passa en la
seva vida és fruit sobretot de les seves decisions, la seva capacitat i la seva
conducta. Un individu amb un locus de control extern, en canvi, pensa que
la seva vida està dirigida per forces externes, com Déu, l’atzar, el destí o
altres persones més poderoses.
Vegem a continuació un exemple de la influència del locus de control en la resposta
d’un individu davant la malaltia:
Exemples de la influència del locus de control en l’estil d’afrontament de la malaltia
• Locus de control intern: “Soc conscient que limitar les complicacions a llarg termini de la
diabetis depèn sobretot de mi mateix; he de procurar portar un control adequat de la glucèmia
i seguir les pautes farmacològiques i dietètiques.”
• Locus de control extern: “No cal que m’hi esforci, faci el que faci els meus nivells de sucre
són inestables”, “Els metges en saben més que jo, deixo completament a les seves mans el
control de la meva diabetis”.

Locus de control
El concepte de locus de control
va ser introduït pel psicòleg
nord-americà Julian Rotter
(1916-2014) el 1966 en la seva
teoria de l’aprenentatge social.
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Els pacients amb un locus de control intern acostumen a adoptar estratègies d’afrontament de la malaltia més eficaces; la seva sensació que són responsables de
l’evolució de la seva condició fa que adoptin fàcilment les mesures terapèutiques
proposades, encara que aquestes representin un esforç o siguin desagradables (quimioteràpia, tractament amb insulina, portar una faixa ortopèdica per l’escoliosi).
Cal tenir en compte, però, que si l’evolució positiva de la malaltia està fora del
control del pacient, com seria el cas per exemple d’una persona afectada d’un
càncer amb poques probabilitats de curació, aleshores el fet de tenir un locus
de control intern que motivi el pacient a seguir fervorosament el tractament de
quimioteràpia o radioteràpia pot ser contraproduent i causar-li una gran frustració,
i fins i tot una depressió, si, a pesar de tots els esforços per cuidar-se i seguir el
tractament, el càncer avança.
• Optimisme o pessimisme: les persones optimistes se senten naturalment
inclinades a pensar que poden influir d’alguna manera en l’evolució de la
seva malaltia. Així doncs, una persona optimista podria dir: “Controlar
les fluctuacions dels meus nivells sanguinis de glucosa és un repte, però
me’n puc sortir”, mentre que una persona amb un tarannà més pessimista
tindria un pensament del tipus: “Mengi el que mengi, els nivells de sucre no
baixaran, o sigui que no cal que sigui tan curós amb el que menjo”. L’estil
optimista afavoreix en general l’adopció d’estratègies d’afrontament més
eficaces. En alguns casos, però, un excés d’optimisme pot ser poc realista i
conduir el pacient cap a un sentiment de frustració.
• Resiliència: es defineix com la capacitat d’algunes persones de superar
situacions adverses i sortir-ne fins i tot reforçades. Aquest creixement
que experimenten les persones resilients davant de l’adversitat fa que
descobreixin capacitats noves que abans desconeixien i que se sentin més
segures per afrontar altres experiències.
Característiques de les persones resilients
Les persones molt resilients presenten una sèrie de característiques comunes:

La capacitat de créixer enmig de
l’adversitat no és un tret de
personalitat estàtic, sinó que es pot
desenvolupar. Font: Marta
Malagelada.

• En situacions adverses presenten expectatives realistes i ajustades a les seves capacitats i
recursos.
• Avaluen els fets de forma racional, mantenint sota control les emocions i els sentiments
negatius.
• Es mostren flexibles a l’hora d’adaptar-se als canvis.
• Són constants en les tasques que emprenen.
• Tenen paciència.
• Són capaces de centrar-se en l’aquí i l’ara.
• Expressen les seves emocions.
• Busquen solucions a les adversitats en comptes d’evitar-les.
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Àlex Roca: "El límit te’l poses tu"
Àlex Roca (1991) va patir una encefalitis vírica als sis mesos que li va provocar una paràlisi
cerebral. Com a conseqüència, té un grau de discapacitat física important que li afecta la
mobilitat de la part esquerra del cos i la parla. L’Àlex es comunica a través de la llengua de
signes.
A pesar de les dificultats evidents que li ha tocat viure, l’Àlex és un esportista entusiasta que
s’ha passat la vida trencant barreres i superant reptes, participant en tot tipus de proves de
resistència.
La seva participació a la Titan Desert de l’any 2018 és un exemple magnífic de resiliència.
Trobareu el vídeo sobre aquesta experiència a la seva pàgina web: www.alexroca91.com.

2.1.3 El suport social com a recurs d’afrontament
A l’hora d’afrontar una malaltia, la majoria de persones decideixen compartir la
seva situació, en major o menor mesura, amb les persones que formen part del seu
entorn, de les quals reben suport emocional, ajuda i consells pràctics.
Moltes persones tenen la sort de poder comptar amb una xarxa de suport social
àmplia que inclou la família, els amics, els companys de feina i els membres de les
associacions a les quals pertanyen. En les últimes dècades, la mobilitat geogràfica
creixent i la fragmentació de les famílies han comportat una disminució d’algunes
fonts de suport social, però d’altra banda n’han aparegut de noves a través de l’ús
de les xarxes socials (Whatsapp, Facebook, Instagram, grups de suport online,
etc.). Totes aquestes formes diferents de suport social constitueixen l’anomenat
capital social d’una persona.
L’existència d’una bona xarxa de suport social constitueix un recurs excel·lent a
l’hora de limitar les conseqüències de l’estrès provocat per les malalties o lesions
greus.
Existeixen diferents tipus de suport social:
• Suport emocional: fa referència al suport que prové d’aquelles persones
de l’entorn que mostren preocupació i empatia pel pacient, proporcionant-li
d’aquesta manera sensació de confort, de tranquil·litat i de sentir-se valorat
i estimat.
• Suport instrumental: és el que proporcionen aquelles persones que ofereixen ajudes de tipus pràctic, incloent-hi el suport econòmic. Aquest tipus de
suport és especialment important en el cas de persones que necessiten un
període de recuperació després d’una cirurgia, gent gran amb problemes de
mobilitat o persones afectades per qualsevol malaltia que produeixi algun
tipus de discapacitació. En aquests casos es fa necessària una ajuda de forma
puntual o contínua per poder dur a terme les tasques quotidianes. Es tracta
del suport proporcionat per cuidadors, persones que ajuden en les tasques
de neteja de la llar, familiars o amics que s’ofereixen a tenir cura dels fills,
a anar a comprar, etc.

Els centres de dia constitueixen una
font de suport social molt valuosa,
tant de tipus emocional com
instrumental. Font: agilemktg1
(Flickr).
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• Suport informatiu: fa referència al suport proporcionat per altres persones en forma d’informació o consells per ajudar a superar la malaltia
o a conviure-hi. Un exemple seria el suport proporcionat pel personal
d’infermeria a un pacient amb un diagnòstic recent de diabetis, en forma
d’informacions i consells pràctics sobre el tractament amb insulina, les
pautes de dieta i exercici recomanades, etc. Els tríptics informatius proporcionats als pacients també formen part d’aquest tipus de suport.
• Suport d’afiliació: el fet de ser membre d’un grup de gent que comparteix
experiències, interessos o valors semblants proporciona a l’individu una
sensació reconfortant de sentir-se acompanyat i comprès. Afortunadament,
actualment hi ha grups de suport per a gairebé totes les malalties (diabetis,
esclerosi múltiple, Parkinson, càncer, etc.). Es tracta d’un recurs de suport
molt valuós que s’hauria d’oferir als pacients sempre que sigui possible.

2.2 Afrontament de l’estrès provocat per l’ingrés hospitalari
Per als professionals que treballen a l’hospital de forma habitual i que per tant es
mouen còmodament en aquest entorn, resulta fàcil oblidar el fet que per a molts
pacients es tracta d’un entorn gairebé d’un altre planeta.
Tot resulta nou, estrany i fins i tot amenaçador: els espais, les olors, els sorolls, la
indumentària dels professionals i dels pacients, els sofisticats aparells utilitzats en
les tècniques diagnòstiques, els procediments mèdics i d’infermeria, el llenguatge
mèdic... Tot plegat facilita la possibilitat d’aparició d’efectes psicològics adversos
que cal evitar o disminuir en la mesura que sigui possible, per tal que aquest estrès
afegit no interfereixi negativament en l’evolució del pacient.
Tots els professionals de l’hospital que en un moment o altre tindran un contacte
directe amb el pacient, influiran de manera considerable en la percepció que aquest
tindrà de l’experiència.

2.2.1 Estressors en l’entorn hospitalari
L’experiència de l’ingrés hospitalari pot pertorbar el pacient físicament, mental i
social, constituir una font d’estrès i d’ansietat addicional i exigir al pacient una
adaptació efectiva en el menor temps possible, aprenent noves normes, conductes
i fins i tot modificant la seva escala de valors.

Intentar millorar l’experiència de l’ingrés i procurar reduir l’impacte dels
factors estressors hauria de formar part de les responsabilitats de qualsevol
professional sanitari implicat en l’atenció directa dels pacients.
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Vegem quins són els principals estressors del medi hospitalari:
• Adaptació a un nou entorn i canvi d’hàbits: no s’hauria de subestimar la
dificultat que suposa per a molts pacients, sobretot si es tracta de persones
grans, el fet d’haver-se d’acostumar a un entorn completament diferent a
l’habitual, on res no resulta familiar ni tranquil·litzador: nous espais, nous
sorolls, una llum diferent, olors desconegudes... El pacient, a més, haurà
de canviar gairebé totes les seves rutines per adaptar-se als horaris i normes
de l’hospital: toca menjar a hores en què potser no es té gana, el matalàs
i el coixí del llit de l’hospital no acaben de ser mai tan còmodes com els
de casa, cal acostumar-se a la visita mèdica diària i a l’administració de
medicaments i cures a unes hores determinades i, en definitiva, cal adaptarse a tot un seguit de rutines noves ben diferents de les que se segueixen a
casa.
• Aïllament: l’estada a l’hospital produeix inevitablement un desarrelament
de l’entorn social habitual del pacient (família, amics, companys de feina,
etc.), de manera que disminueix el suport social, un dels recursos més
importants a l’hora d’afrontar qualsevol situació estressant.
• Malestar degut als símptomes del pacient o als procediments mèdics i
quirúrgics: el dolor, sobretot, però també altres símptomes desagradables
propis de la malaltia o lesió que han motivat l’ingrés, o que són conseqüència de procediments mèdics i quirúrgics, són per si mateixos uns factors
estressors molt potents.
• Pèrdua de control: el pacient es veu obligat a acceptar que altres persones
controlin el seu dia a dia i el seu entorn. Es perd la capacitat de decidir què
es fa i quan es fa. En qualsevol moment pot entrar algú a l’habitació per fer
unes cures, una exploració, administrar medicació, etc. En el cas que s’hagi
programat la realització d’alguna prova diagnòstica (un cateterisme, una
radiografia) sovint no és possible saber exactament a quina hora passaran a
recollir el pacient per anar a fer la prova.
• Despersonalització: en el moment d’entrar a l’hospital molts pacients
perden part de la seva identitat, ja que sovint els professionals que en
tenen cura els identifiquen i distingeixen no pas a través de les seves
característiques personals, sinó a partir de la seva condició (“la neo de mama
de la 518”, “el bypass de la 202”).
Hospitals grans i despersonalització
En els grans hospitals universitaris és habitual que durant les visites el metge responsable
del pacient vagi acompanyat d’un petit estol d’estudiants de medicina i de residents
en formació. Més sovint del que seria desitjable s’observen situacions en què metge
i acompanyants comenten l’estat del pacient i discuteixen sobre possibles opcions
de tractament sense dirigir-se en cap moment a la persona que hi ha dins del llit,
despersonalitzant de forma inconscient l’ésser humà que hi ha darrere del trastorn que
estan discutint.

• Pèrdua d’intimitat: les entrades constants i sovint imprevistes de professionals i familiars a l’habitació fan molt difícil mantenir uns nivells mínims de
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privacitat. Si a aquest fet hi afegim la indumentària habitual que s’acostuma
a fer portar als pacients ingressats (bata curta lleugerament cordada pel
darrere) i la necessitat de sotmetre’s sovint a exploracions de tot tipus,
és fàcil entendre la incomoditat que pot sentir qualsevol persona davant
d’aquesta pèrdua d’intimitat i invasió de l’espai personal.
• Limitació de la mobilitat: molts pacients ingressats han d’estar la major
part del temps enllitats, i han de mantenir en alguns casos una immobilitat
estricta, difícil de portar però necessària per permetre la recuperació després
d’una cirurgia o una lesió. És important que els professionals que atenen
aquests pacients tinguin molt present que aquesta immobilitat obligada per
les circumstàncies és viscuda a vegades de forma molt angoixant, especialment en el cas dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives,
que han d’estar connectats a diferents vies, equips d’administració de
medicaments i d’oxigen i a tot tipus de monitors.
Exemple d’estar immòbil a l’UCI

A l’apartat “La
comunicació en l’entorn
sanitari” de la unitat “La
psicologia en l’atenció
sanitària” hi trobareu una
explicació més detallada
sobre la dificultat que
representa la
descodificació del
llenguatge mèdic i els
problemes de
comunicació que se’n
deriven.

La Pilar va estar deu dies ingressada a l’UCI després d’haver estat sotmesa a una operació
a cor obert per substituir dues vàlvules cardíaques. La cirurgia es va complicar i de forma
inesperada va ser necessari implantar-li un marcapassos. Aquest contratemps va fer que la
recuperació fos molt més lenta del que s’havia previst. Durant gran part de l’estada va estar
fortament sedada i connectada a un respirador. La Pilar té un record confús i pertorbador
alhora dels dies que va passar a l’UCI. Recorda el dolor inesperadament intens al mig
del tòrax, on hi havia la incisió quirúrgica. Recorda també la sensació de pes damunt del
pit deguda a la presència del marcapassos (en aquell moment no sabia que n’hi havien
implantat un) i la sensació molesta de la via que li entrava per un costat del coll i que li
impedia moure el cap. I, per damunt de tot, recorda el mal d’esquena constant, implacable.
A casa no dormia mai de panxa enlaire, precisament per no empitjorar el mal d’esquena que
l’ha acompanyat gairebé sempre. Hauria volgut demanar que la canviessin de posició, que
li fessin unes fregues, però era absolutament impossible; l’havien immobilitzat per evitar que
amb els moviments se li obrís la cicatriu o sortís alguna via; la sedació, a més, li dificultava
l’articulació de les paraules, i per tant no podia expressar el seu profund malestar.

• Nivell d’informació deficient: part de l’ansietat que experimenten molts
pacients durant l’ingrés té la seva arrel en la sensació d’incertesa que es
deriva de la falta d’informació o de comprensió del que passa al seu voltant.
Un cert grau d’incertesa és evidentment inevitable: normalment no és
possible saber de forma immediata els resultats de les proves diagnòstiques,
ni es pot saber del cert quina serà exactament l’evolució del pacient després
d’una cirurgia o un tractament. No hauria de ser acceptable, però, que un
pacient s’angoixés per qüestions que o bé no ha entès o ningú no li ha
explicat. No és infreqüent sentir pacients que expliquen el nerviosisme i
l’angoixa que van patir durant les hores prèvies a la realització d’una prova
que finalment va resultar ser molt senzilla, ràpida i indolora. Una mica
d’informació el dia abans de la prova, adaptada al nivell de comprensió del
pacient, acostuma a ser suficient per estalviar tot aquest patiment.
• Dependència forçosa: molts dels pacients ingressats ho estan perquè
han hagut de sotmetre’s a cirurgies importants, després de les quals és
habitual trobar-se durant uns dies en una situació de gran dependència.
Haver d’avisar el personal d’infermeria per fer moltes de les activitats
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que en condicions normals es fan sense ajuda, és una font d’incomoditat
i malestar, especialment per a aquelles persones acostumades a un alt nivell
d’independència.
• Procediments mèdics i quirúrgics: haver-se de sotmetre a una intervenció
quirúrgica és una situació estressant per a qualsevol persona. La perspectiva
de l’anestèsia, el probable dolor postoperatori, la previsible restricció de
la mobilitat i la possibilitat que es produeixin complicacions, incloent-hi
la mort, són incerteses que generen lògicament por i ansietat. Els procediments no quirúrgics, però, ja siguin terapèutics o diagnòstics, són també una
font important d’estrès i d’ansietat: injeccions, ressonàncies, cateterismes,
ecografies, endoscòpies, sondatges vesicals, puncions lumbars, biòpsies...
Alguns pacients senten autèntic terror només de pensar que s’hauran de
sotmetre a algun d’aquests procediments.

2.2.2 Ajustament emocional durant l’ingrés
La majoria de pacients hospitalitzats han d’afrontar un nombre important d’estressors, tant físics com psicològics. És fàcil d’endevinar que l’emoció predominant
durant l’estada acostumi a ser l’ansietat. És habitual, però, que aquest nivell
d’ansietat vagi fluctuant al llarg de l’ingrés a mesura que el pacient es va adaptant
millor o pitjor a les circumstàncies.
Per exemple, la majoria de pacients que s’han de sotmetre a algun tipus de
procediment quirúrgic tenen un nivell important d’ansietat en el moment de
l’ingrés, nivell que es manté força elevat fins al moment previ a la intervenció,
per disminuir després progressivament durant la resta de l’estada.
En alguns casos, però, el nivell d’ansietat augmenta amb el temps, a mesura que
la condició del pacient empitjora, per exemple, o a mesura que es van tenint els
resultats de les diferents proves i són negatius.
Un cas particular és el dels pacients que ingressen per tractar un brot d’algun trastorn mental (esquizofrènia, trastorn bipolar). L’ansietat en aquests casos acostuma
a ser molt elevada en el moment de l’ingrés, però disminueix progressivament
gràcies a que l’estructuració de les rutines diàries pròpia de l’entorn hospitalari,
acaba exercint un efecte tranquil·litzador i estabilitzador per a aquest tipus de
pacients, fins al punt que no és estrany que el nivell d’ansietat torni a pujar davant
la perspectiva de l’alta imminent.

2.2.3 Afrontament a l’hospital
La divisió dels diferents tipus d’estratègies en dos grups, les estratègies que se
centren en el problema i les que se centren en les emocions, és perfectament
aplicable a l’hora d’analitzar com afronten els pacients l’ingrés hospitalari.
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Així doncs, es produeixen bàsicament dos tipus de resposta, que es poden produir
o no de forma simultània: una que pretén actuar directament sobre l’estressor (els
símptomes de la malaltia, el tractament, l’entorn hospitalari), i una altra que té
com a objectiu regular la resposta emocional produïda per la situació.
Demanar medicació per disminuir el dolor, llegir informació sobre la malaltia i el
tractament o demanar a algun familiar que ajudi el pacient a aixecar-se del llit i
caminar una mica pel passadís cada dia, serien exemples d’estratègies centrades
en el problema, ja que es tracta d’accions que representen una disminució de la
intensitat de l’estressor (disminuir el dolor) o bé una ampliació dels recursos del
pacient per fer-hi front (buscar informació, mantenir-se en forma).
Els pacients que pensen que no poden fer res per controlar un determinat estressor
és probable que utilitzin estratègies centrades en les emocions, procurant
distreure’s amb alguna activitat (escoltar música, mirar la televisió), buscar el
suport emocional de familiars i amics o fins i tot adoptant una actitud de negació
per evitar afrontar l’ansietat que es deriva de l’acceptació de la situació.
Podem trobar també el cas de pacients que tendeixen a adoptar estratègies
centrades en el control de les emocions fins i tot quan existeixen recursos per
controlar directament el problema. Pensem per exemple en un pacient a qui s’ha
prescrit una medicació pel dolor que o bé no està funcionant (continua tenint
dolor) o bé està provocant efectes adversos indesitjables (nàusees, per exemple).
És possible que no hi hagi una medicació alternativa i que per tant no quedi més
remei que centrar-se en tècniques de control del dolor basades en el control de les
emocions (distracció, hipnosi, tècniques de relaxació, mindfulness, etc.). Pot ser,
però, que sí que hi hagi un tractament alternatiu que podria funcionar millor, però
que el pacient senzillament ni es plantegi la possibilitat de demanar si li poden
canviar la medicació, ja sigui per por de ser considerat un “mal pacient” o perquè
tendeixi a pensar que el dolor no es pot controlar mai del tot i s’ha d’aprendre a
conviure-hi.

2.3 Proporcionar suport emocional als pacients
Proporcionar suport emocional als pacients, especialment quan estan ingressats en
un hospital, no hauria de ser una tasca restringida exclusivament a especialistes;
un pacient pot tenir ganes de plorar i de desfogar-se en qualsevol moment.
Tot i que el més probable és que aquesta situació es produeixi sobretot en presència
de familiars o amics, a vegades el pacient tindrà la necessitat d’expressar les seves
emocions en altres moments: mentre li canvien una via, quan li canvien els llençols
o quan l’acompanyen al quiròfan o a fer-se una prova. No cal ser especialista per
intentar mostrar una mica d’empatia i saber escoltar; la majoria de vegades és tot
el que necessita el pacient en aquell moment.
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Proporcionar suport emocional consisteix fonamentalment a facilitar
l’expressió emocional dels pacients.
L’objectiu del suport emocional no hauria de ser pretendre solucionar els problemes del pacient, ni tampoc eliminar les emocions que el fan sentir malament.
Vegem a continuació unes directrius generals molt senzilles per poder oferir aquest
acompanyament emocional de la millor manera possible:

• Convidar el pacient a expressar-se si ho necessita: no tots els pacients
necessiten rebre suport emocional, o senzillament no ho desitgen; per aquest
motiu, no s’ha d’oferir mai de manera forçada. Si d’alguna manera, però,
detectem que un pacient necessita expressar les seves emocions, la millor
manera de facilitar el procés és convidant-lo directament a fer-ho: “Veig
que això el fa patir. Vol parlar-ne una estona? Tinc uns minuts, si vol.”
• Tenir cura que l’entorn sigui apropiat: no és recomanable convidar un
pacient a expressar-se en un entorn poc íntim o amb massa interferències. A
vegades, però, en el cas de pacients enllitats i amb la mobilitat restringida, no
és possible parlar en cap altre lloc que no sigui la mateixa habitació, sovint
compartida amb un altre pacient i amb els seus familiars. En aquest cas,
utilitzarem la cortina que separa els dos llits, si és que n’hi ha, i procurarem
parlar en veu baixa.

• Acostar-nos al pacient: si el pacient està enllitat, és recomanable aproparse al capçal del llit i, si és possible, seure de manera que el nostre cap no
quedi molt més amunt que el seu. No s’hauria d’exagerar la proximitat, però,
per evitar que el pacient senti que estem envaint el seu espai íntim. N’hi ha
prou amb mantenir una distància que permeti agafar la mà del pacient si es
considera apropiat. És important mantenir el contacte visual amb el pacient,
però s’ha d’evitar mirar-lo als ulls fixament tota l’estona per no incomodarlo.

• Escoltar activament facilitant l’expressió emocional del pacient: sembla
senzill, però no sempre ho fem bé. El més important és que amb la nostra
actitud fem saber al pacient que l’escoltem, que l’entenem i que no ens
incomoda que estigui expressant les seves emocions. A vegades, pretenent
ser amables, utilitzem sense adornar-nos-en expressions tòpiques que tenen
com a objectiu tranquil·litzar el pacient, però que fan precisament l’efecte
contrari: interrompen la comunicació de manera que el pacient no se sent
convidat a continuar expressant allò que el fa patir. Si el pacient té ganes
de plorar, cal deixar que ho faci. No s’ha de perdre de vista que l’objectiu
principal és facilitar l’expressió emocional.

Podeu revisar el concepte
de distància interpersonal
a l’apartat “La
comunicació en l’entorn
sanitari” de la unitat “La
psicologia en l’atenció
sanitària”.

A l’apartat “La
comunicació en l’entorn
sanitari” de la unitat “La
psicologia en l’atenció
sanitària” hi trobareu
consells per millor
l’habilitat d’escoltar
activament.
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2.4 Tècniques de relaxació per afrontar l’estrès i l’ansietat
Hi ha diverses tècniques de relaxació que poden ajudar a disminuir les manifestacions de l’estrès i l’ansietat degudes a la malaltia, reduint fins i tot en alguns
casos la percepció del dolor o ajudant a fer-lo més suportable. Al benefici evident
d’aconseguir relaxar el cos i la ment s’hi afegeix el fet de permetre al pacient
recuperar una certa sensació de control sobre la seva situació, disminuint la
sensació de desesperació.
Ben utilitzades i sense pretendre substituir els tractaments mèdics convencionals
pel dolor i l’ansietat, les tècniques de relaxació poden convertir-se en una eina molt
útil a l’hora d’ajudar tant el pacient com els seus familiars a trobar moments de pau
enmig del caos i la sensació d’indefensió generats per la malaltia i els tractaments.
Seria recomanable que els professionals mèdics i d’infermeria coneguessin algunes d’aquestes tècniques per poder animar els seus pacients a practicar-les
en qualsevol moment que ho necessitin: mentre estan enllitats a l’habitació de
l’hospital, a la unitat de cures intensives, abans i durant la realització de determinats procediments diagnòstics o terapèutics (ressonància magnètica, tomografia
computada, diàlisi, extracció de sang, puncions), abans de sotmetre’s a una
intervenció quirúrgica o en qualsevol altra situació que dispari els nivells d’estrès
i ansietat del pacient.
Tot i que n’hi ha d’altres, hi ha tres tècniques que són molt senzilles d’aprendre i
que es poden practicar en qualsevol lloc sense que calgui el guiatge d’un expert.
Són la respiració conscient, la relaxació muscular progressiva i la imaginació
guiada. Es poden recomanar fins i tot a infants i adolescents, que les poden
practicar si volen juntament amb els pares.

2.4.1 Respiració conscient
En moments de gran estrès o de dolor, acostumem a respirar de forma ràpida
i poc profunda, aguantant fins i tot la respiració en alguns moments de forma
inconscient. Aquest patró de respiració manté la resposta d’estrès i sovint
intensifica la sensació de dolor.
L’objectiu de la tècnica de respiració conscient és ajudar a calmar la ment a base de
focalitzar la nostra atenció únicament en la respiració durant uns minuts. Aquesta
tècnica també es coneix com a respiració diafragmàtica, perquè durant la seva
realització la respiració es produeix sobretot pels moviments del diafragma.
Vegem quins passos cal seguir:
• Asseure’s o estirar-se de forma confortable, sense creuar les cames ni els
braços.
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• Tancar els ulls i posar una mà damunt del tòrax i una altra damunt de
l’abdomen. Respirar normalment, inspirant pel nas i expirant per la boca,
sentint amb les mans com la respiració mou el cos.
• Imaginar a continuació que l’estómac és com una pilota que s’infla quan
agafem l’aire i es desinfla quan el deixem anar. Cal inhalar profundament
pel nas, durant uns cinc segons, aguantar l’abdomen elevat un parell de
segons i expulsar l’aire per la boca durant cinc segons. Amb la mà sentirem
com l’abdomen puja i baixa, mentre que veurem que la mà que està damunt
del tòrax gairebé no es mou.
• Respirar lentament, procurant centrar la nostra atenció a cada respiració:
“Inspira..., expira..., inspira..., expira...”
• Amb cada expiració, s’ha d’imaginar que la tensió abandona el cos juntament amb l’aire.
N’hi ha prou amb practicar aquest exercici uns cinc minuts cada dia. És possible
que al començament costi focalitzar l’atenció en la respiració, és normal que
apareguin pensaments que ens distreguin; el que cal fer, però, és procurar no
deixar-nos arrossegar per aquests pensaments i intentar fer-los fora de la ment
com si llancéssim una pilota.

2.4.2 Relaxació muscular progressiva
La tècnica de relaxació muscular progressiva va ser desenvolupada pel metge nordamericà Edmund Jacobson (1888-1983) a començaments del segle XX, després
que les seves investigacions el portessin a observar la relació directa entre l’excés
de tensió muscular i l’aparició de diversos trastorns físics i psíquics.
Es tracta d’anar relaxant tots els grups musculars del cos de manera progressiva,
en un ambient tranquil i, si es vol, amb una música relaxant de fons. Cal seguir
els passos següents:
• Estirar-se o asseure’s en un lloc còmode, sense creuar els braços ni les cames.
En cas d’estar asseguts, posar els palmells de les mans descansant damunt
les cuixes.
• Tancar els ulls i dedicar uns segons a respirar profundament amb el diafragma, tal com s’ha explicat en la tècnica de respiració conscient.
• Començar focalitzant l’atenció en el peu dret, per exemple. Visualitzar-lo
amb la imaginació i a continuació contraure els músculs del peu (prement
els dits com quan fem un puny) aguantant la tensió durant uns cinc segons.
• Relaxar completament el peu, sentint com la tensió es va esvaint a poc a
poc, focalitzant l’atenció cap a la sensació de calma d’aquesta part del cos.
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• Repetir el mateix procés amb l’altre peu, els músculs bessons de les cames,
els músculs de les cuixes, les natges, l’abdomen, els pectorals, l’esquena,
les mans, els músculs dels avantbraços, els bíceps, les espatlles, el coll, la
mandíbula, els músculs de la cara, que podem contraure fent ganyotes (front,
galtes, nas, ulls, llavis, llengua) i finalitzar amb el cuir cabellut.
• Durant tot l’exercici és important focalitzar l’atenció en la sensació de
relaxació que es va generant.
• Respirar profundament durant uns vint segons i obrir els ulls.
L’ordre en què es van contraient i relaxant els diferents grups musculars no ha de
ser necessàriament el que hem proposat, hi ha persones que prefereixen començar
per les mans, o fins i tot fer l’exercici primer amb el costat dret i després amb
l’esquerre.
Moltes persones troben útil utilitzar gravacions especialment dissenyades per
practicar aquest exercici, que acostumen a incorporar música de fons i una veu
en off que amb un to suau i relaxant va donant les instruccions.

2.4.3 Imaginació guiada
Aquesta tècnica parteix del mètode utilitzat en la respiració diafragmàtica, però
focalitzant l’atenció cap a un escenari imaginat que transmeti calma i pau. Com
en els casos anteriors, es pot practicar en silenci o amb música de fons.
Vegem quins passos cal seguir:
• Per començar, cal seguir els passos donats per la respiració conscient o
diafragmàtica.
• Una vegada s’hagi aconseguit focalitzar l’atenció en la respiració, cal
imaginar un entorn natural que ajudi a sentir-se relaxat. La imatge dependrà
dels gustos de cadascú: una platja envoltada per pins amb la sorra blanca
i les aigües de color turquesa, un prat amb flors i un rierol envoltat per
muntanyes, un jardí, un llac...
• Concentrar tota l’atenció en aquesta imatge, intentant fixar-se en tots els
detalls: el so de les onades, de l’aigua que corre, del vent que mou l’herba
i les fulles, dels ocells, els colors del cel, del mar, de les flors, la sensació
dels raigs de sol damunt la pell...
• Es tracta de moure’s lentament per aquest escenari imaginat com si seguíssim una ruta.
• Al cap d’uns minuts, es fa desaparèixer lentament la imatge de la ment, com
si s’esvaís, tornant a centrar gradualment l’atenció cap a la respiració.
• Quan la imatge ha desaparegut completament, es poden obrir els ulls.

Recolzament psicològic al pacient

39

Afrontament de la malaltia en les diferents etapes de la vida

3. L’infant i l’adolescent malalts

Els infants i adolescents no són simplement versions “en petit” dels adults. Tot
i que aquesta afirmació pot semblar òbvia avui dia, no va ser fins als anys trenta
del segle XX que la visió dels nens com a adults en miniatura va començar a ser
qüestionada. Anteriorment s’assumia que la ment d’un infant funcionava com la
d’un adult, amb l’única diferència que en tenir menys experiència tenien menys
coneixements.
La psicologia evolutiva és la branca de la psicologia que té com a objectiu
l’estudi del desenvolupament de l’ésser humà al llarg de tot el seu cicle vital.
Tradicionalment, la psicologia evolutiva s’ha centrat sobretot en l’estudi del
desenvolupament infantil.
Per als professionals sanitaris que han de tenir cura de nens o adolescents, és molt
important tenir unes nocions bàsiques sobre el nivell cognitiu que correspon a cada
edat. Aquest coneixement serà molt útil a l’hora d’establir ponts de comunicació
i també a l’hora d’ajudar els pacients petits a afrontar l’estrès que comporten la
malaltia, els tractaments i l’ingrés hospitalari.

3.1 El desenvolupament cognitiu en els nens i adolescents
Dins del camp de la psicologia evolutiva, diversos psicòlegs han centrat la seva
atenció en l’observació de com es desenvolupa la ment al llarg de la infantesa i
l’adolescència.
Les teories que han estat més influents en aquest camp són les de Piaget, Vigotski
i Erikson. Tot i que es tracta de teories actualment superades, creiem que és
important conèixer els seus principis bàsics ja que totes elles han fet aportacions
molt valuoses que han contribuït a millorar la comprensió de la psicologia dels
nens i els adolescents, i han servit de base per a molts estudis posteriors.

3.1.1 Les etapes del desenvolupament cognitiu de Piaget
El psicòleg suís Jean Piaget (1896-1980) creia que la forma que tenen de pensar els
nens i les nenes no es pot definir per l’absència de les habilitats mentals típiques
dels adults, sinó més aviat per la presència de formes de pensar que responen a
dinàmiques diferents, depenent de l’etapa de desenvolupament en què es trobin.

Jean Piaget ha estat àmpliament
reconegut per les seves aportacions
en el camp de la psicologia evolutiva.
Font: Wikipedia.
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Piaget sostenia que l’ésser humà, quan neix, disposa només de reflexos, que són
conductes innates molt senzilles: xuclar, agafar, moure’s, etc. Aquests reflexos són
la base a través de la qual els infants entren en contacte amb l’entorn i permeten
que vagin acumulant aprenentatges. La intel·ligència es desenvolupa a base d’anar
incorporant nous esquemes i noves maneres de resoldre problemes.
El concepte d’esquema
Un esquema es pot definir com un marc cognitiu que ens ajuda a organitzar i a interpretar
la informació.
Per Piaget, els individus van desenvolupant nous esquemes a mesura que van adquirint
noves informacions, experiències o aprenentatges, al mateix temps que els esquemes vells
són substituïts o modificats.
Per exemple, imaginem una nena petita que hagi desenvolupat un esquema pel concepte
“cavall”: sap que és un animal gran i que té pèl, quatre potes i una cua. Si aquesta nena
veu una vaca per primera vegada, probablement pensarà que és un cavall; encaixa amb el
seu esquema: és gran i té pèl, quatre potes i una cua. Un cop se li digui que es tracta d’un
animal diferent anomenat vaca, la nena modificarà el seu esquema del cavall i d’aquesta
manera haurà creat un esquema nou, un animal semblant al cavall però no ben bé igual,
una vaca. Pot ser que un altre dia vegi un cavall molt petit i per error l’identifiqui com a
gos. Un cop se li expliqui que no es tracta d’un gos sinó d’un cavall però petit, la nena
modificarà el seu esquema de cavall, que li permetrà a partir d’ara entendre que els cavalls
són animals grans però que també n’hi ha de petits.

Els esquemes es poden ajustar o canviar a través de dos processos:
• Assimilació: la informació nova és incorporada a esquemes preexistents.
• Acomodació: les informacions o experiències noves alteren esquemes
preexistents o generen la creació d’esquemes nous.
Els esquemes afecten el procés d’aprenentatge de moltes maneres diverses. Per
exemple, és més fàcil aprendre tot allò que encaixa d’alguna manera amb els
esquemes que ja tenim, fins al punt que a vegades, quan una nova informació no
acaba d’encaixar amb els nostres esquemes, la distorsionem o alterem per fer que
concordi. Els esquemes ens ajuden a simplificar el món i a pensar més ràpidament
però tenen com a contrapartida que a mesura que ens anem fent grans esdevenen
cada cop més difícils de modificar, i són font d’estereotips i prejudicis.

Durant l’etapa sensoriomotriu, els
nens adquireixen progressivament la
capacitat de comprendre la
permanència dels objectes i
gaudeixen amb jocs que ajuden a
desenvolupar aquesta nova habilitat.
Font: Cynthia Griggs (US Navy).

Quan s’assoleix la
comprensió de la
permanència dels
objectes?
Tot i que Piaget situava
l’adquisició d’aquesta capacitat
cap al final de l’etapa
sensoriomotriu, investigacions
posteriors semblen indicar que
s’assoleix molt abans, al voltant
dels quatre mesos.

A partir de les seves observacions, Piaget va establir quatre etapes principals en el
desenvolupament cognitiu, des del naixement fins a l’adolescència.
Vegem a continuació una explicació senzilla de cadascuna de les etapes. Cal
tenir en compte, però, que algunes de les característiques que Piaget va assignar a
cada etapa han estat posteriorment discutides o matisades. Tot i així, pensem que
és important conèixer les característiques bàsiques d’aquesta teoria, tant perquè
moltes de les observacions que va recollir continuen essent absolutament vàlides,
com per la gran influència que ha tingut en el desenvolupament posterior de la
psicologia evolutiva.
• Etapa sensoriomotriu (de 0 a 2 anys): va des del naixement fins a
l’aparició del llenguatge articulat en frases senzilles, al voltant dels dos
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anys. El nen utilitza els seus sentits i les seves capacitats motores per
experimentar i interactuar amb el món que l’envolta. Durant el primer
mes de vida, l’infant disposa únicament dels reflexos innats per interactuar
amb l’entorn. De forma gairebé casual al començament descobreix que
alguns dels seus actes li proporcionen plaer, xuclar-se el dit, per exemple,
de manera que comença a repetir determinades accions a propòsit. A partir
de l’experimentació i també de l’observació de la conducta de les persones
que té al voltant va modificant progressivament els esquemes inicials i en
va incorporant de nous, de tal manera que abans del primer any de vida
ja reconeix certs objectes no només pel seu aspecte, sinó també per les
seves qualitats especials: sap que si sacseja un sonall fa soroll. Durant
el període que va dels 12 als 18 mesos l’infant comença a experimentar a
través del mètode prova-error, provant per exemple diferents sons o accions
com a forma de cridar l’atenció del seu cuidador. Al voltant dels 18
mesos els nens adquireixen la capacitat de tenir una representació mental
dels objectes. Aquesta capacitat d’imaginar objectes sense necessitat de
veure’ls directament permet un dels assoliments més importants de l’etapa
sensoriomotriu, la permanència de l’objecte, és a dir, la comprensió que
els objectes segueixen existint encara que desapareguin del camp visual. A
partir d’aquest moment l’infant començarà a plorar quan les persones amb
qui ha establert un vincle afectiu surtin de habitació o el deixin per exemple
a la llar d’infants, fenomen conegut com a ansietat de separació. Abans
d’aquest moment, quan el cuidador desapareixia de la seva vista, també
ho feia del seu pensament i per això l’infant es quedava tranquil. Durant
tota l’etapa sensoriomotriu l’infant mostra un comportament egocèntric, de
manera que tot es redueix a dos conceptes principals: ell mateix i l’entorn.
• Etapa preoperacional (dels 2 als 7 anys): aquesta etapa es caracteritza per
un gran desenvolupament del llenguatge. Tot i que l’egocentrisme es manté
en aquesta etapa, es comença a adquirir una certa capacitat de posar-se en el
lloc dels altres. Els nens d’aquesta edat gaudeixen amb jocs on interpreten
diversos rols (fan de “mama”, “papa”, “doctor”, “mestre”...) i són capaços
de practicar el joc simbòlic, on un objecte s’utilitza per simular-ne un altre
(corren per casa amb un pal d’escombra entre les cames com si fos un cavall).
El pensament lògic no està encara desenvolupat i, per tant, tot és possible,
no hi ha cap problema amb el fet de creure en les bruixes o els reis d’Orient
(pensament màgic).
• Etapa de les operacions concretes (dels 7 als 12 anys): s’assoleix la
capacitat de fer raonaments lògics, sempre que els conceptes implicats
siguin concrets. Piaget va observar que durant aquesta etapa l’infant se’n
surt força a l’hora d’utilitzar la lògica inductiva, que li permet establir
una sèrie de conclusions o principis generals a partir de l’observació de
fets concrets. Si s’adona, per exemple, que cada vegada que s’acosta a un
gat li comencen a picar els ulls i comença a esternudar, pot entendre que
és al·lèrgic als gats en general. Els nens d’aquesta edat són capaços de
dur a terme operacions com ordenar, classificar o extreure conclusions a
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partir de la comparació de dos elements diferents, relacionant-los al mateix
temps amb un tercer (si A=B i B=C, aleshores A=C). S’assoleix també la
comprensió de la reversibilitat del pensament. El domini del llenguatge
augmenta la socialització i la capacitat per dur a terme activitats col·lectives;
com a conseqüència el pensament deixa de ser tan marcadament egocèntric
i l’infant és capaç de comprendre l’existència de diversos punts de vista i
maneres d’actuar.
Exemple de reversibilitat
Imaginem la següent suma: 4+2=6. El pensament ens permet sumar en les dues
direccions, és reversible: podem pensar quin és el resultat de sumar 4 més 2, però podem
també pensar quins números sumats poden donar 6.
Aquesta reversibilitat del pensament ens permet observar els nostres conflictes o
problemes des d’un punt de vista més ampli, i facilitar la superació de les dificultats
personals o professionals.

• Etapa de les operacions formals (a partir dels 12 anys): a partir d’aquest
moment, el pensament es sofistica i els nens ja poden pensar en conceptes
abstractes i teòrics i utilitzar la lògica per trobar solucions creatives
als problemes. S’adquireix la capacitat d’utilitzar la lògica deductiva,
que a partir de lleis i teories universals permet explicar fets concrets i
fer prediccions. La creixent capacitat d’abstracció permet pensar en les
possibles conseqüències de determinades accions, sense que calgui haver
tingut cap experiència prèvia. Tenen la capacitat de plantejar situacions
o problemes hipotètics i pensar en múltiples conseqüències o resultats.
L’habilitat de considerar diverses solucions a un problema abans d’actuar
augmenta enormement l’eficàcia dels individus, ja que permet disminuir
el nombre d’intents infructuosos. Es desenvolupa el que es coneix com a
metacognició, o capacitat de reflexionar sobre els propis pensaments o les
idees dels altres.

3.1.2 La teoria sociocultural de Vigotski
El psicòleg rus Lev Vigotski (1896-1934) va formular l’anomenada teoria sociocultural, a través de la qual explicava el desenvolupament cognitiu dels infants
com un procés col·laboratiu en què els aprenentatges es produeixen sobretot a
partir de la interacció amb els altres.
Segons Vygotsky, les activitats que es realitzen de forma compartida permeten als
infants interioritzar les estructures de pensament i comportament de les persones
que tenen al voltant. Els adults o altres nens més avançats tindrien el paper de
dirigir i organitzar l’aprenentatge, i donar-hi suport, mostrant els passos que cal
seguir per assolir nous coneixements i capacitats.
Vygotsky va crear el concepte de zona de desenvolupament proper, que va
definir com la distància compresa entre el nivell de desenvolupament cognitiu
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actual del nen i el nivell que potencialment pot adquirir ajudant-se del guiatge
d’un adult o en col·laboració amb altres nens més experimentats.
Posteriorment, el psicòleg nord-americà Jerome S. Bruner (1915-2016) va utilitzar
la imatge d’una bastida com a metàfora per referir-se a aquest tipus d’aprenentatge: el guiatge que fan els adults (pares, mestres) vindria a ser com aixecar una
bastida, un suport temporal mentre el nen fa els primers passos en la construcció
de nous coneixements o capacitats fins que sigui capaç de dominar-los sense cap
ajuda.

3.1.3 Erikson i la teoria del desenvolupament psicosocial
El psicòleg nord-americà d’origen danès Erik Erikson (1902-1994) va desenvolupar la teoria del desenvolupament psicosocial, que intenta explicar no tant el
desenvolupament cognitiu sinó, sobretot, el desenvolupament de la personalitat.
Erikson va definir vuit estadis de desenvolupament, cadascun dels quals es
caracteritza per l’existència d’una crisi psicològica o conflicte que cal resoldre.
La personalitat adulta dependrà de la forma com es resolgui cadascun d’aquests
conflictes, i la qualitat emocional de l’entorn de l’individu és el factor que més
influirà en el procés.
Vegem a continuació les característiques bàsiques de cadascun dels estadis:
• Estadi 1 (de 0 a 18 mesos): confiança versus desconfiança. El tipus de
vincle afectiu que s’estableixi entre el nadó i els seus pares determinarà
la qualitat dels futurs vincles que l’individu establirà amb les persones de
l’entorn.
• Estadi 2 (dels 18 mesos als 3 anys): autonomia versus vergonya i dubte.
Els nombrosos assoliments que es produeixen en aquesta etapa, com per
exemple el control d’esfínters, generen en el nen una sensació d’autonomia
que en l’edat adulta es traduirà en un individu capaç de prendre el control de
les seves pròpies decisions. Aquest procés d’aprenentatge, però, pot generar
moments de dubte o de vergonya.
• Estadi 3 (dels 3 als 6 anys): iniciativa versus culpa. Durant aquests anys
és important que l’entorn del nen estimuli la seva curiositat i faciliti la
seva necessitat de tenir iniciativa. Segons Erikson, frenar aquesta necessitat
podria generar sentiments de culpa.
• Estadi 4 (dels 6 als 12 anys): laboriositat versus inferioritat. Durant els
anys escolars, els nens intenten dur a terme nombroses activitats i tasques
fent servir tots els coneixements i habilitats que han anat adquirint. En cas
que els resultats del seu treball no siguin ben acollits o bé siguin comparats
negativament amb els resultats obtinguts per altres, poden desenvolupar una
certa sensació d’inferioritat que a la llarga els faci sentir insegurs davant dels
altres.

La imatge d’una bastida que ajuda a
aixecar un edifici en construcció
s’utilitza sovint com a metàfora per
il·lustrar el procés d’aprenentatge
segons la teoria sociocultural. Font:
Succo (Pixabay).
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• Estadi 5 (adolescència): identitat versus confusió. Els adolescents
es comencen a distanciar dels pares intentant explorar les seves pròpies
possibilitats. Prefereixen passar més temps amb els amics i comencen a
pensar en qui voldrien ser en el futur: es pregunten què volen estudiar, de
què treballaran o on voldrien viure. En aquest procés de cerca de la pròpia
identitat els adolescents se senten sovint confosos.
L’ambivalència pròpia de l’adolescència
Els adolescents reclamen als pares i als adults en general que respectin la seva manera de
ser i de pensar, de fer i de comportar-se, en un moment en què encara són profundament
dependents de la família. Pot ser una etapa de molt sofriment tant per a ells com per a la
seva família, que pot conduir a veritables situacions de crisi.

• Estadi 6 (dels 20 als 40 anys): intimitat versus aïllament. La forma de
relacionar-se amb els altres canvia, de tal manera que l’individu comença
a prioritzar l’establiment de relacions més íntimes amb l’objectiu d’assolir
una sensació de seguretat, de companyia i de confiança. El no assoliment
d’aquest tipus de relacions pot portar a sentiments de soledat.
• Estadi 7 (dels 40 als 60 anys): generativitat versus estancament. La
majoria de persones durant aquest període concentren gran part dels seus
esforços en el progrés professional, fruit de la necessitat de ser i sentir-se
útil i productiu. Si no s’aconsegueix canalitzar l’esforç per poder oferir
alguna cosa a les persones de l’entorn o al món en general, la persona se
sent estancada.
• Estadi 8 (a partir dels 60 anys): integritat del jo versus desesperació.
L’individu s’ha d’enfrontar a un tipus de vida totalment diferent, assumint
que la productivitat disminueixi per passar a un segon pla i aprenent a
encarar amb serenitat la pèrdua progressiva de fortalesa física i de persones
estimades.

3.2 L’adolescència

El terme pubertat ve del llatí
pubere, que significa ‘pubis
amb pèl’.

El terme adolescència ve
del llatí adolescere, que
significa ‘créixer’.

Per entendre la gran complexitat i variabilitat individual dels pacients adolescents,
és recomanable conèixer com es produeix el desenvolupament durant aquesta
etapa de la vida, no només a partir de les valuoses observacions fetes per Piaget,
Vygotsky o Erikson, sinó també des d’una perspectiva més actual.
Per començar, és important distingir entre dos conceptes que sovint generen
confusió: pubertat i adolescència.
La pubertat és un procés biològic en què es produeix el desenvolupament
dels caràcters sexuals secundaris, la maduració completa de les gònades
(testicles i ovaris) i de les glàndules suprarenals, així com l’assoliment de
l’altura i la massa òssia i muscular pròpies de l’individu adult.
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L’adolescència es defineix com el període de trànsit entre la infància i l’edat
adulta que s’acompanya d’intensos canvis físics, psicològics i socials.
Es considera que l’adolescència comença amb l’inici de la pubertat i s’allarga fins
al final de la segona dècada de la vida o fins i tot l’inici de la tercera, quan es
completa el creixement i desenvolupament físic i la maduració psicosocial.
De tota manera, no existeix un consens absolut pel que fa a la durada d’aquesta
etapa de la vida. Segons l’OMS, l’adolescència comprèn el període que s’estén
des dels deu fins als dinou anys; la Societat Americana de Salut i Medicina de
l’Adolescència, en canvi, considera que l’adolescència s’allargaria com a mínim
fins als vint-i-un anys.
El desenvolupament físic, psicològic i social que es produeix durant l’adolescència
no és en absolut un procés continu i uniforme. Sovint els diferents aspectes
biològics, intel·lectuals, emocionals i socials no segueixen el mateix ritme maduratiu, i és habitual que apareguin períodes d’estancament i fins i tot de retrocés,
especialment en moments d’estrès.
La variabilitat individual també és molt àmplia, de manera que podem trobar
una nena d’onze anys amb un cos desenvolupat com una noia de quinze, o un
noi de catorze anys amb un cos més propi d’un nen de deu. Quan el procés de
desenvolupament d’un adolescent està molt avançat o endarrerit respecte dels seus
companys, acostuma a generar dificultats d’adaptació i baixa autoestima.
Tot i aquesta gran variabilitat, l’adolescència s’acostuma a dividir en una sèrie
d’etapes evolutives ben diferenciades. El coneixement dels trets més característics
dels adolescents en cadascuna d’aquestes etapes, tant físiques com psíquiques
i socials, pot ser una eina de gran valor per als professionals sanitaris, que els
permetrà comprendre millor la manera de fer i de pensar dels nois i les noies de
diferents edats, i permetre una comunicació més efectiva.

3.2.1 Adolescència inicial (entre els deu i els tretze anys)
La pubertat comença normalment amb l’augment del botó mamari en les nenes,
que indica l’inici de la telarquia i l’augment del volum testicular en els nens.
Els ossos comencen a créixer de forma ràpida i ho fan típicament d’una manera
desigual. L’allargament de les cames i els peus acostuma a precedir el creixement
d’altres parts del cos i dona com a resultat l’aspecte desmanegat característic de
l’edat, sovint acompanyat d’una certa falta de coordinació i de dolors articulars.
L’inici dels canvis físics associats a la pubertat s’acostuma a produir abans en les
nenes que en els nens, i poden semblar durant uns anys físicament més madures.
És normal que alguns canvis es produeixin tan aviat com als vuit o nou anys en
alguns casos.

La telarquia és l’inici del
desenvolupament dels pits
en una nena.
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Quan comença la pubertat?

Es coneix com a menarquia
la primera aparició de la
menstruació.

Es considera inici puberal normal l’aparició de telarquia entre els vuit i els tretze anys en
les nenes i l’augment de la mida dels testicles entre els nou i els catorze anys en els nens.

En les nenes, la menarquia s’acostuma a produir al cap d’uns dos anys després
de la telarquia, i assenyala generalment l’inici de la disminució del creixement.
L’edat mitjana de la menarquia a Espanya se situa entre els dotze i els tretze anys.
Tots aquests canvis acostumen a generar curiositat i en alguns casos fins i tot
ansietat, sobretot quan el nen o la nena no sap què esperar o què és normal. Es
tracta d’un moment de la vida en què alguns nens es qüestionen la seva identitat
de gènere; l’inici de la pubertat es pot convertir en un moment especialment difícil
per als infants transgènere.
Els adolescents més joves acostumen a tenir idees concretes i extremistes, sense
gaires matisos: les coses estan bé o estan malament, són fantàstiques o són
terribles. L’egocentrisme propi de l’edat fa que el seu pensament estigui molt
centrat cap a ells mateixos, i per això mateix molts d’ells se senten cohibits per
la seva aparença perquè se senten jutjats permanentment per les persones que els
envolten, especialment pels altres adolescents.
La necessitat de privacitat augmenta i és possible que comencin a explorar
maneres de ser independents de la seva família. Durant aquest procés, és probable
que posin a prova els límits i reaccionin intensament davant la reafirmació
d’aquests límits per part de pares, professors o qualsevol adult que representi
l’autoritat.

La ginecomàstia és
l’augment d’una o les dues
glàndules mamàries en
l’home.

3.2.2 Adolescència intermèdia (entre els catorze i els disset anys)
Els canvis físics associats a la pubertat continuen durant l’adolescència intermèdia,
sobretot en el cas dels nois, que encara continuen augmentant de talla i que a poc
a poc aniran canviant la veu.
Al voltant del 50% dels nois desenvolupen ginecomàstia de forma transitòria
en algun moment del desenvolupament puberal, especialment entre els tretze
i els catorze anys. És important tenir-ho en compte per poder tranquil·litzar
l’adolescent, ja que en una gran majoria de casos es resoldrà espontàniament al
cap d’uns mesos.
És probable que la majoria de canvis físics s’hagin completat en les nenes i que la
gran majoria tingui ja menstruacions regulars.
En aquesta etapa augmenten les discussions amb els pares en un intent de guanyar
més independència. És molt probable que els adolescents comencin a passar molt
menys temps amb la família i més amb els amics. La preocupació per l’aspecte i
la pressió exercida pels companys assoleixen un punt màxim durant aquesta fase.
Els canvis hormonals són els responsables de l’aparició de l’acne i també dels
canvis d’humor tan habituals en aquesta edat. És el moment en què sorgeix
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l’interès per les relacions romàntiques i sexuals, i és probable que alguns nois i
noies es qüestionin la seva identitat sexual i l’explorin, fet que pot convertir-se en
estressant si no tenen el suport dels pares, la família o l’entorn.
El cervell segueix canviant i madurant, però encara hi ha moltes diferències amb
la forma de pensar d’un adult. Això és degut en gran part a que els lòbuls frontals
són l’última àrea del cervell que madura; no es desenvolupen completament fins
passats els vint anys. Tenen un paper important en la coordinació de la presa de
decisions complexes, el control dels impulsos i la capacitat de tenir en compte
diverses opcions i competències.
La capacitat per pensar de forma abstracta augmenta, però els impulsos o la cerca
d’emocions fortes regeixen encara moltes de les seves decisions, i converteixen
l’adolescència en una etapa de risc pel que fa a l’adopció de conductes de risc,
relacionades amb el consum d’alcohol, tabac o drogues o la pràctica de relacions
sexuals sense protecció.

3.2.3 Adolescència tardana (dels divuit als vint-i-quatre anys)
En l’adolescència tardana, el desenvolupament físic ja s’ha completat i la majoria
de joves tenen ja l’alçada definitiva que tindran com a adults. Acostumen a tenir
més control sobre els seus impulsos i són capaços de valorar millor i amb més
precisió els riscos i les recompenses associats a les seves decisions.
El sentit d’individualitat es referma i els joves adults identifiquen clarament quins
són els seus propis valors. Es comencen a centrar més en el futur, basant les seves
decisions en les seves il·lusions i ideals.
Les amistats i les relacions romàntiques es fan més estables, i alhora augmenta la
separació de la família, tant a nivell físic com emocional.
Molts joves estableixen en aquesta fase una relació adulta amb els seus pares, que
passen a tractar com a persones del seu mateix nivell a qui poden demanar consell
o parlar de qualsevol tema.

3.3 L’atenció als infants i adolescents malalts
El nivell de comprensió dels nens i els adolescents sobre la seva malaltia dependrà
de l’edat, del seu particular nivell de desenvolupament cognitiu i de les experiències prèvies que hagin tingut.
Per això és important que els professionals que n’han de tenir cura, abans d’iniciar
cap interacció, explorin breument quins són aquests coneixements previs, fruit
d’experiències anteriors (malalties, tractaments, estades hospitalàries) i quin és
el seu nivell de comprensió, per poder d’aquesta manera adequar tant com sigui
possible les explicacions, el vocabulari i l’estil comunicatiu.
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Quan es confirma un diagnòstic de malaltia greu en un infant, és un error
evitar parlar-n’hi pensant que és massa petit per entendre-ho o per evitar-li
el sofriment. Segur que és conscient que li passa alguna cosa; com més es
deixi passar el temps, més fàcil és que davant la falta d’informació comenci
a imaginar coses que poden ser fins i tot pitjors que la realitat.
En les primeres etapes de la malaltia, a part d’informar els infants i adolescents
sobre la seva condició, és molt important transmetre’ls la disponibilitat de
les persones que els envolten (pares, equip mèdic i d’infermeria) per parlar en
qualsevol moment en què sentin la necessitat de preguntar o de parlar.
Quan es tracta de nens petits, les persones més indicades per informar sobre la
malaltia són els pares, però tot i així és recomanable afavorir des de ben aviat la
confiança i la comunicació de l’infant amb tot l’equip assistencial, animant-lo a
fer preguntes als diferents professionals sempre que tinguin dubtes.
Mantenir oberts els canals de comunicació amb el nen malalt és un recurs
molt important per ajudar-lo a afrontar la seva situació i disminuir l’ansietat.
És important permetre i fins i tot facilitar l’expressió emocional de l’infant o
l’adolescent. Cal fer-los saber que la por, la tristesa o fins i tot la ràbia són
sentiments normals en la seva situació. Sentir-se emocionalment acompanyats
facilitarà que treguin les seves pors i angoixes durant el procés i que augmenti
el seu nivell de benestar, sigui quina sigui la gravetat de la malaltia. L’expressió
emocional no ha de ser necessàriament per via oral; podem facilitar que l’infant o
l’adolescent s’expressi o es desfogui dibuixant, escoltant música, etc.
És molt probable que en algun moment el nen o la nena malalts facin alguna
pregunta difícil per la qual no hi hagi resposta i que ens generi ansietat fins i
tot a nosaltres mateixos: “per què m’ha tocat a mi?”, “després de l’operació ja
estaré curat?”, “em moriré?”... No sempre podrem prometre que tot anirà bé; cal
ser honestos i reconèixer que no tenim la resposta a alguna d’aquestes preguntes,
però podem ajudar l’infant a sentir-se millor simplement escoltant-lo, dient-li que
entenem que estigui espantat, assegurant-li que estarem al seu costat en tot moment
per fer que estigui el màxim de bé. Si li fa por la perspectiva d’un procediment
que pot ser dolorós, no l’hem d’enganyar dient que no li farà gens de mal; li direm
que estarem al seu costat durant el procediment i que l’equip mèdic el tractarà per
disminuir al màxim les molèsties.
Vegem a continuació una sèrie de directrius generals que tenen com a objectiu
servir d’orientació per saber com donar el millor suport emocional i també què
cal explicar i com en cada etapa evolutiva, prenent com a referència les etapes del
desenvolupament cognitiu descrites per Piaget:
• Abans dels dos anys, els nens no han adquirit encara el llenguatge, i la
comprensió del que passa al seu voltant es fa a través dels sentits i el
moviment (etapa sensoriomotriu). Tenen interès pel que passa al seu voltant
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en el moment present; per això, tot i que no poden entendre el concepte de
malaltia ni les seves conseqüències, es recomana igualment que els pares
vagin explicant tot el que va passant de forma molt senzilla. El que més
preocupa als nens d’aquesta edat és la separació dels seus pares, de
manera que qualsevol interacció amb l’equip assistencial s’ha de fer en
presència dels pares, i és molt important que aquests col·laborin distraient
el nen durant els procediments diagnòstics o terapèutics. Si és necessari
l’ingrés hospitalari, els pares hauran d’estar sempre al seu costat; quan això
no sigui possible, li donaran algun objecte o alguna joguina que li doni
seguretat (un osset de peluix, una manteta coneguda...).

• Dels dos als set anys els nens adquireixen i perfeccionen el llenguatge i ja
entenen el concepte de malaltia, tot i que d’una forma encara poc precisa.
No s’hauria de mentir mai els nens d’aquesta edat o fingir que no passa
res, ja que tenen capacitat per interpretar els missatges no verbals del seu
entorn que li suggereixen que alguna cosa no va bé. En aquesta etapa, les
explicacions han de ser encara molt senzilles i és molt útil utilitzar el joc
simbòlic i qualsevol tipus d’imatge per facilitar la comprensió. Molts
hospitals abans d’aplicar determinats procediments que poden resultar
intimidatoris per un nen (posar una via per administrar medicació, una
mascareta per adormir-lo, entrar dins d’un aparell de ressonància) simulen
primer tot el procés, com si es tractés d’un joc, amb un nino o un osset
que simbolitza el nen. D’aquesta manera es redueix la possibilitat que es
generi ansietat davant la perspectiva d’un procediment desconegut; amb
l’excusa del joc, el nen aprèn el que se li farà en un ambient relaxat i obert
a les preguntes. Cal estar especialment atents a la possibilitat que el nen
cregui que la malaltia i els tractaments són una mena de càstig per haver-se
portat malament, per haver desobeït, per no haver deixat una joguina a un
germà o fins i tot pel sol fet d’haver tingut pensaments negatius cap a algú
(un germà petit, un company d’escola). És important deixar-li clar que el
tractament és necessari per eliminar la malaltia i que ni l’una cosa ni l’altra
són conseqüència del seu comportament ni dels seus pensaments.

La utilització de ninos o peluixos és
de gran utilitat en l’etapa
preoperacional. Font: Myriams-Fotos
(Pixabay).

Paper dels pares en la disminució de l’ansietat i el dolor associats als procediments
mèdics
Sotmetre’s a determinats procediments diagnòstics o terapèutics molestos o dolorosos és
una experiència estressant per a qualsevol persona; molt més quan es tracta de nens
petits amb una comprensió limitada o nul·la de la seva condició i que no tenen encara la
capacitat d’entendre la necessitat de realitzar aquell procediment. Administrar una simple
vacuna, inserir una via venosa o aplicar uns punts de sutura pot convertir-se a vegades en
un autèntic repte per al personal mèdic i d’infermeria.
En nens lactants que han de rebre una vacuna, per exemple, una bona opció pot ser que
la mare els doni el pit abans, durant i després del procediment. La succió, la ingesta d’una
substància dolça, la posició còmoda i l’abraçada de la mare són tots ells factors que ajuden
a mantenir el nadó relaxat i distret, disminuint d’aquesta manera la percepció del dolor.
Mantenir el nadó simplement abraçat a la mare o el pare també pot ser útil.
Una altra bona opció a qualsevol edat és distreure la criatura durant el procediment amb
l’objectiu de desviar la seva atenció cap a una altra banda. El paper dels pares com a
distractors és fonamental, ja que són qui millor saben què li agrada a l’infant. D’aquesta

Parlar a l’infant amb un somriure i
una veu dolça durant el procediment
ajudarà a mantenir-lo distret i a
disminuir el dolor. Font: James
Gathany. (Pixnio).
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manera, a més, els pares se senten involucrats activament en el procediment, i això fa
disminuir la seva pròpia ansietat i treu pressió als professionals, que podran concentrar-se
millor. Alguns professionals sanitaris tenen una habilitat natural a l’hora de captar l’atenció
i distreure els petits pacients; si no és el cas, però, és recomanable aprendre algunes
tècniques de distracció i estar preparat per poder-les aplicar en aquells casos en què els
pares per alguna raó no puguin estar presents durant el procediment.
Les tècniques de distracció poden ser molt diverses: cantar una cançó, mirar un conte que
a l’infant li agradi, ensenyar-li alguna joguina que li pugui fer gràcia (si s’ha previst i s’ha
portat de casa, molt millor), escoltar una música, fer bombolles, inflar un globus, jugar a
buscar objectes amagats a l’habitació, comptar en veu alta, utilitzar el mòbil per mirar uns
dibuixos animats o jugar a algun joc..., tot acompanyat d’un somriure i un to tan dolç i calmat
com sigui possible.

• Entre els set i els dotze anys els nens tenen un major coneixement del cos
humà de manera que les explicacions sobre la malaltia i els tractaments
ja poden ser més detallades. És important, però, evitar els conceptes
massa abstractes (brot, remissió, recidiva, metàstasi, complicacions metabòliques...) i ajustar les explicacions partint dels coneixements previs del
nen o la nena. En aquesta etapa entenen que la millora apareix després de
l’administració del tractament i això fa que siguin més col·laboradors. És
bo animar-los, però sense mentir, proporcionant esperances realistes amb la
seva situació.
• A partir dels dotze anys són capaços d’entendre la malaltia i el tractament
en tota la seva complexitat. Els adolescents, però, acostumen a focalitzar
la seva atenció en els símptomes i les limitacions que la malaltia imposa
en les seves activitats quotidianes. Es tracta d’un període caracteritzat per
l’ambivalència, en què els nois i noies es debaten entre la necessitat de trobar
una identitat pròpia i de ser tractats com a adults, i la necessitat de sentir el
suport, l’estimació i la seguretat que proporcionen els pares. Precisament
per respectar aquesta ambivalència és important que tant els pares com
els membres de l’equip assistencial es mostrin propers, fent saber al noi
o la noia que estan disponibles per parlar quan ells ho desitgin, però sense
aclaparar-los ni pressionar-los si no tenen ganes de fer-ho. Continua essent
tan important com en les etapes anteriors fer que se sentin segurs a l’hora
d’expressar lliurement els seus sentiments. Per respectar la seva necessitat
de ser reconeguts com a individus amb capacitat de decisió, s’ha de procurar
afavorir la seva participació en qualsevol procés d’informació o de presa
de decisions respecte de la malaltia o el tractament. És recomanable acabar
qualsevol consulta amb un: “Vols preguntar res més?” o “Tens cap dubte?”.
Recomanacions per millorar la comunicació amb pacients adolescents
• Presentar-se sempre deixant clar el rol professional dins de l’equip assistencial.
• Interessar-se pel seu nom, preguntant si s’estimen més que ens hi dirigim fent-ne servir algun
altre (Manu, Txell, Geni, Ricky...).
• Escoltar-los atentament atenent tots els seus problemes, per poc importants que ens puguin
semblar des d’una perspectiva adulta.
• Estar atents al llenguatge no verbal.
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• Evitar utilitzar l’argot juvenil en un intent de ficar-nos el pacient a la butxaca. Els adolescents
esperen ser atesos per professionals sensibles i madurs, no per un altre adolescent.
• Evitar els silencis prolongats i els comentaris que impliquin un judici de valors.
• Evitar tractar-los com a nens petits, encara que físicament encara ho puguin semblar.
• Evitar adoptar el rol de “pare substitut” o salvador.
• Evitar discursos morals del tipus “no facis”, “no provis”...

3.4 Consideracions especials en l’atenció a pacients adolescents:
consentiment informat, privacitat i confidencialitat.
Abans de sotmetre’s a qualsevol procediment mèdic o quirúrgic i un cop s’ha
rebut tota la informació per part del metge o l’equip assistencial, els pacients han
de donar el seu consentiment. És el que es coneix en l’entorn sanitari com a
consentiment informat.
Aquest consentiment s’ha de donar per escrit en el cas d’intervencions quirúrgiques, processos diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de
repercutir en la salut del pacient.
El consentiment informat en els menors d’edat
En general, es considera que la persona de menys de dotze anys no té la capacitat o la
maduresa suficients per donar el seu consentiment. Tot i així cal no oblidar que el menor
té dret a rebre la informació de manera adequada a les seves necessitats i capacitat de
comprensió. Només d’aquesta manera podrà participar en el procés de presa de decisions
i, a més, conèixer aquesta informació contribuirà en la seva educació sobre la salut.
Entre els dotze i els setze anys, el consentiment dels pares o els representants legals s’ha
de donar després d’haver escoltat l’opinió del menor, que, si és competent intel·lectualment
i emocionalment, es considera madur per consentir una intervenció o tractament.
Entre els setze i els divuit anys, el menor competent haurà de donar personalment el
seu consentiment. En el cas d’actuacions que comportin un risc greu, segons el criteri del
metge, els pares en podran ser informats i la seva opinió es tindrà en compte per a la presa
de decisions.
El professional sanitari també pot considerar que la persona de setze anys o més no té la
capacitat o maduresa suficients en relació amb una intervenció o tractament, ja sigui per
incapacitat, addicció o dependència.

Proporcionar privacitat sempre que sigui possible és especialment important en
el cas dels pacients adolescents. Amb els acompanyants davant, no és possible
saber si el jove explicarà realment el que li passa.
És habitual que en les entrevistes amb metges i psicòlegs s’informi els pares que en
algun moment se’ls demanarà que deixin l’adolescent a soles amb el professional.
Cada adolescent, però, és diferent i és possible que alguns nois i noies no desitgin
quedar-se a soles amb el professional. En aquest cas, no s’ha de forçar la situació.

El consentiment informat és la
conformitat voluntària i conscient
d’un pacient, manifestada després de
rebre la informació adequada,
perquè tingui lloc una actuació que
afecta la seva salut. Font: Flickr.
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El fet d’haver-se de sotmetre a una exploració física pot generar un nivell important
d’ansietat en molts adolescents, que se senten encara molt insegurs respecte al
propi cos. És recomanable explicar abans com serà l’exploració i convidar-los a
treure’s la roba i posar-se una bata en privat, demanant-los que avisin quan estiguin
a punt. Parlar amb l’adolescent durant l’exploració ajuda a disminuir la sensació
d’incomoditat, sempre que la conversa sigui apropiada i giri al voltant de la regió
corporal que s’està examinant.
Un altre aspecte molt important a l’hora d’aconseguir una bona interacció amb
pacients adolescents és garantir la confidencialitat, però deixant clar des del
començament quins límits hi ha.
Excepcions al dret de confidencialitat
• La situació mèdica representa un risc real per a un tercer si no l’informen de la situació.
• Existència d’un greu risc per a la salut o la vida del menor (idees suïcides).
• En cas que la persona menor sigui víctima o se sospiti un delicte de maltractament, agressió
o abús sexual. És l’obligació dels professionals comunicar-ho al nucli familiar no abusador, a
la Fiscalia de Menors i a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
• En cas que hi hagi motius de salut pública, convé acudir al jutge perquè, basant-se en els
motius que l’administració sanitària al·lega, els ratifiqui.

Cal respectar l’opinió d’un menor que considerem competent i que no vol
compartir alguna informació sobre la seva salut amb els seus pares o tutors. La
tasca dels professionals sanitaris en aquests casos serà ajudar-lo a decidir en el seu
benefici, intentant, però, facilitar la comunicació amb els pares o tutors, sempre
que aquesta no sigui negativa per al menor.
En cas que l’adolescent ens faci alguna confidència sobre la seva salut que ens
generi algun dubte sobre si s’ha de comunicar o no, sempre s’ha de pensar què
serà el millor per al noia o la noia que tenim al davant. Podem valorar que el
millor és no explicar res, però animar-los que siguin ells mateixos els que parlin
amb els pares o, al contrari, podem valorar que allò que ens han explicat comporta
un risc que ha de ser comunicat. En qualsevol cas, és important explicar la decisió
presa i el motiu sanitari que ens la fa prendre.
En determinats casos, com la reiteració de petició d’assistència després
d’actuacions inadequades, com ara intoxicacions etíliques, consum reiterat
d’altres substàncies, incompliment del tractament d’una malaltia crònica,
etc., que posen en dubte la suposada maduresa del menor, és necessari que
aquesta confidencialitat decaigui i cal informar els pares.
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4. El pacient d’edat avançada

En una societat que venera més que mai la bellesa i la joventut com a atributs
que cal mantenir tant temps com sigui possible, més enllà fins i tot dels límits
que marca la pròpia biologia, no ens ha d’estranyar que el fet d’envellir generi en
moltes persones una gran sensació d’angoixa.
Les raons d’aquesta por a envellir són molt diverses: patir una malaltia greu,
perdre persones estimades, perdre autonomia i haver de dependre d’altres, perdre
l’atractiu, no disposar de suficients recursos econòmics, i temors relacionats amb
els canvis de la menopausa en les dones i amb la pèrdua de virilitat en els homes.
Com a qualsevol altra etapa de la vida, però, durant la vellesa es perden unes coses i
se’n guanyen unes altres. Fer-se gran comporta diversos avantatges: l’experiència
acumulada fa que les persones hagin après a prioritzar, a preocupar-se només per
allò que és realment important, a relativitzar els problemes, a gaudir d’allò que els
agrada sense fer massa cas del que diran els altres, a controlar millor les emocions
i a no deixar-se arrossegar pels entorns negatius. Cal no oblidar tampoc l’augment
de temps lliure que representa la jubilació, que per a molta gent és el punt d’inici
de tot un seguit d’activitats que fins aquell moment s’havien posposat: viatjar,
estudiar, aprendre idiomes, llegir, escriure, pintar...

La jubilació permet dedicar temps a
activitats que ens fan feliços. Font:
Public Health Image Library (Free
Stock Photos).

És cert, però, que fer-se gran comporta un declivi físic progressiu que cal acceptar
com un procés natural, procurant portar una vida saludable que permeti mantenir
un bon nivell d’autonomia personal i de relacions socials durant el màxim temps
possible.
Tot i que hi ha una gran variabilitat individual, el procés d’envellir acostuma a anar
acompanyat d’una sèrie de canvis que repercuteixen en menor o major mesura en
la salut de les persones grans:
• Disminució funcional asíncrona de la majoria dels òrgans.
• Disminució de l’adaptabilitat de l’organisme als canvis externs i interns.
• Augment de la vulnerabilitat davant de les malalties.
Fer-se gran, però, no vol dir emmalaltir. De fet, cada cop hi ha més gent que
gaudeix d’una vellesa saludable, entenent que estar saludable té als setanta anys
un significat diferent que als vint anys. Com definim, doncs, l’envelliment?

L’envelliment és un procés d’adaptació a una nova situació biològica,
psicològica i social.
La paraula clau és, doncs, adaptació, i aquest hauria de ser també l’objectiu dels
professionals sanitaris que tenen cura de la gent gran: donar el millor suport

Asíncrona significa ‘no
simultània’.
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possible, tant físicament, com psíquica i social per tal que l’adaptació als canvis
de l’envelliment es pugui fer mantenint al màxim la qualitat de vida.
Un altre aspecte important a tenir en compte és com ha anat canviant la valoració
de les persones grans en la cultura occidental, passant de ser respectades i
considerades com una font molt valuosa de saviesa, a viure sovint aïllades, en
alguns casos sense el necessari suport social i sense cap ajuda per poder cobrir les
necessitats bàsiques.
Garantir que totes les persones grans puguin viure la vellesa amb dignitat s’ha
convertit en un repte per a qualsevol societat que pretengui ser avançada. En
l’atenció a la gent gran tan important és donar resposta a la solitud i a la necessitat
d’ajudes d’autocura o de manteniment de la llar, com fer-ho de manera que
es preservi la dignitat de les persones grans. La manera d’atendre és, doncs,
important.

4.1 La gent gran: un grup de persones molt variat
La gent gran és un grup de persones d’edats, característiques i necessitats molt
diverses. L’augment de l’esperança de vida i les jubilacions anticipades han propiciat la coexistència de generacions molt diferents dins del grup que clàssicament
s’ha denominat tercera edat, un terme genèric i poc precís, igual com ho són les
denominacions de gent gran o vells.
Aquesta heterogeneïtat és fa més visible encara si ens fixem en l’estat de salut de
les persones grans i sobretot en el seu grau d’autonomia. Algunes persones arriben
als vuitanta anys amb una relativa bona salut i mantenint un bon nivell d’activitat
i d’independència, mentre que d’altres abans d’arribar als setanta anys ja estan
afectades per malalties cròniques greus que comporten una pèrdua d’autonomia
important i un deteriorament de la qualitat de vida.
A quina edat comença la vellesa?
Si busquem la paraula vell al diccionari veurem que es defineix com ‘una persona de molta
edat’. Però què és molta edat? Si preguntem a un jove de vint anys a partir de quina edat
considera que una persona és vella, probablement contesti que a partir dels seixanta-cinc
o els setanta anys. Molta gent d’aquesta edat, però, no se sent gens identificada amb la
denominació de “vell”.
En un moment en què l’esperança de vida a la majoria de països desenvolupats s’ha enfilat
per sobre dels vuitanta anys, el límit de seixanta-cinc anys establert com a edat de jubilació
al nostre país i que s’ha pres durant anys com a inici de la vellesa, planteja dubtes raonables.
Tots coneixem exemples de persones de setanta anys que es mantenen actives a tots els
nivells i que no encaixen gens amb la imatge que tenim de la vellesa. A partir de quin
moment, doncs, podem dir que una persona és vella?
Els experts sostenen que no es pot establir una edat rígida per a tothom: cadascú arriba
a la vellesa a una edat diferent depenent de la genètica, la salut i les circumstàncies
personals. Però, tenint en compte que l’esperança de vida a Espanya se situa actualment
al voltant dels vuitanta-tres anys, i entenent que es tracta d’una xifra mitjana i que per
tant moltes persones superen amb escreix aquesta edat, sembla lògic concloure que una
persona de seixanta-cinc anys no es pot considerar vella amb els paràmetres actuals. Tot
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i que no existeix encara un consens clar sobre la data d’inici de la vellesa, les propostes
fetes per la majoria d’investigadors actuals la situen al voltant dels setanta-cinc anys.

4.2 Canvis cognitius, emocionals i socials durant l’envelliment
L’envelliment es caracteritza per l’aparició progressiva d’una sèrie de canvis
que es produeixen tant físicament, com psicològica i social. Per aquest motiu
l’atenció a les persones grans requereix la participació de professionals d’àmbits
molt diversos; l’abordatge interdisciplinari i el treball en equip són indispensables
a l’hora d’afavorir la qualitat assistencial d’aquesta població cada vegada més
nombrosa.

4.2.1 Canvis cognitius: la pèrdua de memòria
Els canvis fisiològics que es produeixen progressivament durant l’envelliment
són responsables en part de les alteracions cognitives que s’observen sovint en
persones grans. Es produeix per exemple una pèrdua progressiva de neurones,
que, tot i que comença ja a partir dels trenta anys, s’accelera en les últimes
dècades de la vida; es produeix també una disminució en la producció d’alguns
neurotransmissors, una disminució de l’agudesa visual i auditiva i una certa pèrdua
de receptors sensorials que afecten sobretot l’olfacte i el gust.
Afortunadament, el sistema nerviós central té un gran potencial d’adaptació.
Aquesta adaptabilitat és el que es coneix com a plasticitat neuronal, gràcies a la
qual si continuem aprenent noves estratègies per fer front als canvis de la vellesa,
podem envellir amb un cert grau de competència i de satisfacció. Cal recordar
que un dels indicadors principals de l’envelliment satisfactori és l’absència de
deteriorament cognitiu.
El canvi cognitiu més habitual i també més visible durant l’envelliment és el que
es coneix com a pèrdua de memòria associada a l’edat. Es tracta d’un dèficit
benigne que en persones grans sanes és quantitativament petit i que es pot superar
entrenant i treballant la memòria i també l’atenció. Aquesta pèrdua de memòria,
però, no afecta a tothom ni ho fa de la mateixa manera. Tots hem conegut persones
que han conservat la memòria i altres capacitats mentals tota la vida.
Per entendre les característiques d’aquesta pèrdua de memòria associada a l’envelliment, és important revisar primer la definició del concepte de memòria:
La memòria ens permet enregistrar, emmagatzemar i recuperar
posteriorment la informació que rebem dels sentits en forma d’experiències
i percepcions.
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El procés de captació i retenció de la informació es produeix gràcies a l’existència
de diferents tipus de memòria, que actuen de forma seqüencial:
• Memòria sensorial: serveix per enregistrar les sensacions captades pels
sentits. La informació captada es manté durant un temps molt breu
(mil·lisegons) suficient perquè pugui ser processada i seleccionada per ser
transmesa a la memòria a curt termini. Aquesta memòria ens permet, per
exemple, recordar una imatge, una paraula o un so.
Efectes de primacia i
recència
Les persones poden repassar
mentalment els primers elements
d’una llista fins a
emmagatzemar-los en la
memòria a llarg termini, a costa
de no poder-ho fer amb els
elements intermedis. Els darrers
elements, per la seva banda,
queden a la memòria de treball
després de finalitzar
l’aprenentatge, per la qual cosa
serien més accessibles.

• Memòria a curt termini o de treball: és de capacitat limitada, la seva
reproducció és immediata, té un temps de permanència breu (inferior a
un minut) i serveix per retenir informació que s’oblida ràpidament. Curiosament, quan se’ns presenta una llista de coses per recordar (paraules,
dibuixos, accions), al cap d’una estona recordem amb més facilitat els
elements que es troben al principi (efecte de primacia) i al final (efecte
de recència) de la llista, però no tan bé els que són al mig.
• Memòria a llarg termini o remota: és il·limitada, conté tot el coneixement
de la persona i és necessària per a quasi totes les activitats. Hi ha diversos
tipus de memòria a llarg termini que emmagatzemen i permeten recordar
diferents tipus d’informació: episòdica (experiències anteriors), prospectiva
(què, com i quan fer alguna acció en el futur), semàntica (emmagatzema els
coneixements adquirits com el vocabulari, les taules de multiplicar, les capitals dels països, etc.) i procedimental (permet reproduir automàticament
les habilitats adquirides com conduir o pentinar-se).
La pèrdua de memòria associada a l’edat reuneix una sèrie de característiques:
• Es produeix una reducció de la velocitat d’aprenentatge de nova informació:
tot i que la capacitat per aprendre una determinada quantitat d’informació
és similar a la d’una persona jove, es necessita més temps per fixar-la.
• Augmenta la dificultat per retenir la informació a llarg termini: de tot allò
que s’aprèn (més lentament que en la joventut), una bona part no arriba a
consolidar-se en forma de memòria a llarg termini.

La disminució de la capacitat
d’evocació explica comentaris
habituals de la gent gran com: “Ja ho
diré, ja” o “D’aquí a una estona em
sortirà”. Font: ijmaki (Needpix.com)

• Disminueix la capacitat per evocar informació puntual: no es recorda el nom
d’un determinat personatge, lloc o data que es coneix perfectament. Molt
sovint, al cap d’una estona, aquesta informació puntual “perduda” s’acaba
recordant. La informació consolidada no s’ha perdut, però l’individu no
troba una estratègia útil per fer-la aflorar a la memòria en el moment en què
necessita fer-ne ús.
La pèrdua de memòria associada a l’edat té diversos orígens. D’una banda, els
canvis fisiològics que es produeixen cerebralment i sensorialment, juntament amb
l’alteració d’altres capacitats cognitives com l’atenció, afecten la capacitat de
captar correctament la informació. D’altra banda, en alguns casos l’envelliment
s’acompanya de canvis emocionals (ansietat, depressió) i socials (aïllament)
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que indirectament acaben repercutint negativament en la capacitat de registrar i
emmagatzemar nova informació.
Alteració d’altres capacitats cognitives i el seu efecte sobre la memòria
L’envelliment afecta les funcions cognitives de forma desigual. Ni tots els individus
presenten les mateixes dificultats, ni tampoc s’alteren totes les funcions cognitives.

• L’atenció: s’observa una major dificultat en l’atenció selectiva, és a dir, l’habilitat d’extreure
allò que és més important d’un conjunt d’informació. També hi ha més tendència a la
distracció per estímuls poc rellevants presents en l’ambient. Aquestes dificultats provoquen
una alteració en el registre de la informació.
• El llenguatge: és l’habilitat cognitiva més ben preservada durant la vellesa, tot i que pot
disminuir la capacitat per la denominació i la fluïdesa verbal i pot existir una certa dificultat a
l’hora de formar llistes de paraules que pertanyen a una mateixa categoria semàntica.
• Habilitats espacials i perceptives: es perd capacitat de percepció i control visual i
espacial dels objectes. S’observa per exemple dificultat per identificar figures incompletes,
per percebre cares, per percebre línies orientades en l’espai, per discriminar dibuixos
distorsionats o per determinar la posició de figures en l’espai. Totes aquestes dificultats
alteren el procés de registre de la informació.
• Funcions executives: es pot produir una certa disminució de les funcions executives,
observable en la dificultat per la planificació, la presa de decisions, la resolució problemes
o l’autocontrol.

Durant la vellesa, s’observa també una certa dificultat en la capacitat de canviar
d’una categoria o esquema mental a una altra. És la denominada inflexibilitat
mental, que es caracteritza per la tendència a la perseveració. Sovint, la gent
gran s’aferra a una sèrie d’actituds conservadores que dificulten la possibilitat
de canviar tant d’idees com d’hàbits (repetir sempre el menú en un dia de festa,
comprar sempre a la mateixa botiga, etc.).
Hi ha altres factors o trastorns, independents de l’envelliment normal, que també
poden causar dèficits de memòria en persones grans, com per exemple la hipertensió arterial, la diabetis, l’hipotiroïdisme, les alteracions vasculars cerebrals, els
trastorns del son, determinats medicaments i les demències.

4.2.2 Canvis emocionals
Fer-se gran comporta aprendre a conviure amb una sensació general d’incertesa
envers un futur que s’intueix ple de canvis i esdeveniments difícils: la jubilació,
la pèrdua de persones estimades, haver d’afrontar malalties greus o degeneratives
que poden derivar en una pèrdua de capacitats i d’autonomia o la mateixa por a la
mort, que ara es veu menys llunyana.
Tot i així, moltes persones grans gaudeixen d’una afectivitat que es caracteritza
més per la presència d’emocions positives (felicitat, agraïment, satisfacció) que
no pas negatives (frustració, tristesa, ràbia), probablement perquè durant la vellesa
la majoria de persones han après a gestionar millor les emocions i a no deixar-se
arrossegar per les circumstàncies o els entorns negatius.
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És cert, però, que els quadres d’ansietat i fins i tot de depressió no són estranys
durant la vellesa, especialment en aquelles persones grans que pateixen malalties
cròniques que els provoquen dolor o que causen un grau important d’incapacitació
i de pèrdua d’autonomia, o en aquelles que viuen soles o en residències sociosanitàries amb poc suport familiar.
La conseqüència més immediata dels estats d’ansietat sobre les capacitats cognitives és una reducció de la capacitat per mantenir l’atenció i una tendència a la
dispersió. Molts dels dèficits de memòria que manifesta la gent gran responen
més a un dèficit d’atenció produït per un estats d’ansietat que a una alteració de
memòria en si mateixa.

4.2.3 Canvis socials

Els programes d’entrenament de la
memòria per a la gent gran són un
bon exemple d’estimulació cognitiva.
Font: Clker-Free-Vector-Images
(Pixabay)

La jubilació, l’aïllament social o l’internament en una residència representen canvis importants en la manera de viure que poden afectar negativament l’individu no
només emocionalment, sinó també cognitivament, i afectar sobretot la memòria,
que es pot deteriorar a través de mecanismes indirectes.
Durant l’edat adulta, ja sigui per la motivació personal d’aprendre coses que ens
agraden, ja sigui per la pressió laboral o social d’haver-se de mantenir al dia i
aprendre constantment, la memòria se sotmet a un entrenament constant, d’una
forma gairebé inconscient.
Quan arriba la jubilació desapareix no només l’obligació de fer activitats remunerades econòmicament, sinó també la pressió social respecte a allò que s’espera de
nosaltres. Aquesta disminució de la motivació per aprendre fa que disminueixi
l’ús de la memòria.
Mantenir la curiositat i la il·lusió per aprendre a qualsevol edat és una
bona manera de prevenir el deteriorament cognitiu, especialment la pèrdua
de memòria.

L’aïllament social produeix un
desentrenament de les habilitats
cognitives lligades al llenguatge,
sobretot la memòria verbal. Font:
jaocampoz (Needpix.com).

Algunes persones grans experimenten un aïllament social progressiu degut a
diferents situacions, com la pèrdua progressiva de les amistats de la mateixa edat,
la pèrdua de la parella, la distància amb els fills o les situacions de dependència. Aquest aïllament, a banda de l’efecte sobre l’estat afectiu que provoca, té
també conseqüències en les capacitats memorístiques. Utilitzar el llenguatge per
comunicar-nos és una molt bona manera d’entrenar la memòria. Senzillament
parlant, s’anomenen els objectes, es recorda el passat i es fan funcionar els arxius
de la informació que està emmagatzemada al cervell.
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4.3 Les activitats de la vida diària
Les activitats de la vida diària (AVD) són aquelles que permeten a un individu
viure de forma autònoma i integrat en el seu entorn i complir amb el seu rol o rols
dins de la societat.
Les AVD s’acostumen a classificar en tres grups, de més a menys bàsiques:
1. Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): són aquelles orientades a
la supervivència i dirigides a la cura i el manteniment del propi cos. A
mesura que les persones es fan grans esdevé més difícil dur a terme aquestes
activitats de forma totalment independent i es tarda més temps en dur-les a
terme. Determinats problemes de salut, com per exemple els ictus o les
fractures degudes a caigudes, poden dificultar de forma molt important la
realització d’aquestes tasques bàsiques. Entre les ABVD hi trobem:
• Alimentació (portar el menjar del plat a la boca, empassar).
• Higiene personal: dutxar-se o banyar-se, tenir cura de la pell i els
cabells.
• Evacuació: ús autònom del vàter, control d’esfínters, neteja després
de fer les necessitats.
• Mobilitat: desplaçament d’un lloc a l’altre a l’hora de fer les activitats
quotidianes (inclou el transport d’objectes).
• Roba: vestir-se, desvestir-se i escollir el vestuari i els accessoris
adequats segons el dia, l’ocasió, la temperatura, etc.
• Son i descans.
2. Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD): es tracta d’activitats
que suposen una major complexitat cognitiva i motora i que impliquen la
interacció amb l’entorn més immediat. Són activitats com ara:
• Manteniment i neteja de la llar.
• Preparació dels àpats.
• Gestió dels diners (planificació, comptes, estalvis, utilització de targetes, gestió de pagaments i cobraments).
• Compra (de menjar, de roba).
• Gestió de la pròpia salut (visites mèdiques, adquisició de medicaments).
• Utilització de diferents sistemes de comunicació (escriure, parlar per
telèfon, utilitzar un ordinador).
• Mobilitat dins de la comunitat (conducció d’un vehicle o utilització
del transport públic).
3. Activitats avançades de la vida diària (AAVD): són aquelles activitats
relacionades amb els rols, interessos i habilitats de les persones i que estan
estretament relacionades amb el tipus d’entorn i amb l’estil de vida. Per
exemple:
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• Feina
• Educació
• Oci
• Viatges
• Esports
• Participació en grups
Autonomia i dependència
Conèixer què s’entén per activitats bàsiques de la vida diària permet definir d’una forma
més precisa els conceptes d’autonomia i dependència, molt importants a l’hora de fer una
valoració global dels pacients d’edat avançada:

• Autonomia: capacitat de prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com
viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats
bàsiques de la vida diària.
• Dependència: estat permanent de les persones amb autonomia disminuïda en què, per
raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiten l’ajut d’altres persones per realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària.

4.4 La malaltia durant la vellesa
Als canvis físics, socials i de conducta propis de l’envelliment s’hi afegeixen sovint
els efectes de múltiples malalties agudes i cròniques, que sovint es manifesten
i responen als tractaments d’una manera diferent a la que s’observa en pacients
adults més joves.
Geriatria i gerontologia

Malaltia crònica
Una malaltia es considera
crònica quan és de llarga durada
(més de sis mesos) i progressió
lenta. Exemples de malalties
cròniques són la diabetis, el
càncer, les malalties
cardiovasculars i les malalties
respiratòries cròniques.

La geriatria és la branca de la medicina dedicada als aspectes preventius, clínics,
terapèutics i socials de les malalties de la gent gran. La gerontologia té un camp d’estudi
més ampli que la geriatria, ja que és la ciència que estudia la vellesa i tots els fenòmens que
la caracteritzen des d’un punt de vista biopsicosocial. De fet, la geriatria és una branca de la
gerontologia, fins al punt que a vegades es fa referència a la geriatria amb la denominació
de gerontologia clínica.

La definició de geriatria ens pot portar a creure que la geriatria és la branca
de la medicina que s’ocupa de qualsevol persona de més de seixanta-cinc anys
en situació de malaltia, però això no és del tot correcte. La geriatria centra
principalment la seva atenció en aquelles persones de més de seixanta-cinc anys
que presenten diverses malalties que tendeixen a la cronicitat o a la invalidesa, i
que tenen una evolució condicionada per factors psíquics o socials. Els recursos
específics d’atenció geriàtrica han estat creats precisament per a aquests grups
d’ancians i no pas per a aquells que, tot i tenir una edat avançada, tenen un bon
estat de salut i porten una vida autònoma i independent.
En l’entorn sanitari i a efectes pràctics, les persones d’edat avançada s’acostumen
a classificar en diferents grups:
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• Ancià sa: es tracta d’una persona d’edat avançada amb bon estat de salut,
amb la capacitat funcional ben conservada, independent a l’hora de realitzar
tant les ABVD com les AIVD i sense problemes mentals o socials. Els seus
problemes de salut poden ser atesos i resolts amb normalitat a través de
l’especialitat mèdica que correspongui, com els de qualsevol pacient adult.
• Ancià fràgil: és aquella persona d’edat avançada que conserva la seva
independència de manera precària i que es troba en situació d’alt risc de
tornar-se dependent. Es tracta d’una persona amb una o més patologies de
base, que quan estan compensades li permeten mantenir la independència,
sobretot pel que fa a les ABVD, no tant pel que fa a les AIVD, gràcies a un
delicat equilibri amb el seu entorn familiar i social. En cas d’aparició de
determinats esdeveniments (caigudes, infeccions, canvis de medicació, hospitalització, etc.) poden arribar a una situació de pèrdua d’independència
que obligui a la necessitat de recursos sanitaris i/o socials.
• Pacient geriàtric: és aquell pacient d’edat avançada amb una o diverses
malalties de base cròniques i evolucionades, que a més presenta cert grau
de dependència per les ABVD (autocura), i que sovint presenta a més
alteracions mentals i/o problemàtica social.

4.5 La valoració integral del pacient geriàtric
Davant d’un pacient geriàtric, és especialment important la valoració del seu estat
de salut des d’un punt de vista biopsicosocial, tenint en compte no només la seva
situació clínica, sinó també la seva capacitat funcional, el seu estat de salut mental
i les seves circumstàncies socials.

4.5.1 Valoració clínica
Tot i que la valoració clínica correspon a l’equip mèdic, és important que els
altres professionals de l’equip assistencial coneguin quines són les anomenades
grans síndromes geriàtriques i quines són les característiques diferencials de
les patologies més freqüents durant la vellesa, que sovint es presenten de manera
atípica o poc específica (infarts de miocardi sense dolor, infeccions sense febre,
etc.).
Les síndromes geriàtriques són conjunts de símptomes, signes i
circumstàncies que tenen com a característica comuna que són molt
freqüents en edats avançades, que poden tenir múltiples etiologies i que
tendeixen a la discapacitat.
Les grans síndromes geriàtriques són:

Etiologia significa ‘causa’.
Per exemple, diem que la
grip és una malaltia
d’etiologia vírica.

La iatrogènia és un dany a
la salut causat per un acte
mèdic, generalment un
tractament farmacològic.
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• Immobilitat.
• Úlceres per pressió.
• Inestabilitat i caigudes.
• Demència i confusió.
• Depressió.
• Incontinència.
• Desnutrició.
• Iatrogènia (polifarmàcia).
• Restrenyiment (en ocasions compactació fecal).
• Immunodeficiència (infeccions).
• Alteracions sensorials (deteriorament de la vista i/o l’oïda).
• Falta de recursos.
• Situació de malaltia terminal.
La valoració clínica completa hauria d’incloure: una entrevista clínica clàssica que
inclogui un interrogatori específic per investigar la possible presència d’alguna
de les grans síndromes geriàtriques, història farmacològica completa (medicació
actual i durant l’últim any), història nutricional, exploració física, sol·licitud
d’exploracions complementàries i elaboració d’una llista de problemes.
Qualsevol entrevista clínica amb pacients geriàtrics s’enfronta a dificultats en la
comunicació que es deuen als dèficits sensorials, al deteriorament cognitiu o a
la lentitud psicomotriu, i és recomanable realitzar entrevistes curtes i freqüents,
acostar-se a la persona gran, parlar alt (sense cridar) i a poc a poc donant temps per
respondre, sol·licitant posteriorment informació a la família o al cuidador principal
per completar i contrastar la informació.

4.5.2 Valoració funcional
L’eina més utilitzada per fer aquest tipus de valoració són les escales de valoració
geriàtrica, que tenen com a objectiu determinar la capacitat d’una persona per
dur a terme les activitats de la vida diària de forma independent.
Les escales més utilitzades són:
• Índex de Katz (ABVD): és un dels tests més coneguts, estudiats i validats.
Valora sis ítems: bany, vestir-se/desvestir-se, ús del WC, mobilitat, continència i alimentació. Segons la puntuació total, els pacients queden classificats
en set grups de la A a la G, on la A correspon a la màxima independència
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i la G a la màxima dependència. Aquest índex té l’inconvenient que no és
útil per detectar canvis mínims.
• Índex de Barthel (ABVD): és l’instrument recomanat per la Societat
Britànica de Geriatria per avaluar les ABVD i és també l’escala més
coneguda internacionalment per la valoració funcional de pacients amb
malaltia cerebrovascular aguda. Avalua deu activitats: bany, vestit, higiene
personal (pentinar-se, rentar-se la cara i les mans), ús del WC, transferències
(llit-butaca), pujar i baixar escales, continència urinària, continència fecal i
alimentació. La puntuació va de 0 a 100 punts, on 0 equival a la màxima
dependència i 100 a la màxima independència (90 en el cas de pacients en
cadira de rodes). Com menys puntuació, més dependència. Els pacients
queden classificats en quatre grups segons el grau de dependència: total,
greu, moderada i lleu.
• Índex de Lawton i Brody (AIVD): recull informació sobre vuit ítems: fer
servir el telèfon, anar a comprar, preparar el menjar, fer les tasques de la
llar, rentar la roba, utilitzar transports, controlar la medicació i gestionar
els diners. Si l’individu és independent per fer una determinada activitat,
s’assigna 1 punt; si és dependent, 0 punts. La puntuació d’aquest índex,
doncs, oscil·la entre 0 (màxima dependència) i 8 (independència total).

4.5.3 Valoració de l’estat mental
En la valoració de l’estat mental cal valorar tant els aspectes cognitius com els
afectius.
Per detectar un possible deteriorament cognitiu en un pacient geriàtric, és important interrogar respecte a les qüestions següents:
• Nivell d’escolarització i professió.
• Presència de factors de risc cardiovascular (hipertensió, diabetis, etc.), que
puguin facilitar l’aparició de patologia cerebrovascular que justifiqui el
deteriorament cognitiu.
• Antecedents familiars: demències, trastorns psiquiàtrics.
• Consum de fàrmacs i tòxics.
• Problemes d’orientació.
• Queixes de deteriorament de la memòria.
• Problemes de reconeixement de familiars i amics.
• Llenguatge.
• Capacitat d’abstracció/judici.
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• Trastorns de conducta: deliris, agitació psicomotriu, al·lucinacions, ritme
vigília-son, vagabunderia, conducta agressiva.
En cas de sospita de deteriorament cognitiu, l’anterior interrogatori es pot complementar amb la utilització de diversos tests de valoració cognitiva. Vegem una
breu descripció d’alguns dels més utilitzats:
• Mini-mental State Examination: es tracta d’un test senzill que es pot fer
en pocs minuts, molt utilitzat per descartar la demència en persones amb
deteriorament cognitiu lleu. Consta d’una sèrie de preguntes agrupades
en diferents categories que representen aspectes rellevants de la funció
intel·lectual: orientació temporoespacial, memòria, atenció, càlcul i llenguatge (denominació, repetició, seguir ordres, lectura, escriptura i còpia).
La puntuació màxima és de 30 punts. Puntuacions inferiors a 24 indiquen
diversos graus de deteriorament cognitiu.
• Short Portable Mental Status de Pfeiffer: qüestionari de 10 preguntes
que explora l’orientació temporoespacial, la memòria, informació sobre fets
recents i capacitat de concentració i de càlcul.
El test del rellotge és una eina
senzilla per valorar el funcionament
cognitiu global. Font: Mattson M.
(Wikimedia Commons).

• Test del rellotge: es demana al pacient que dibuixi un rellotge (un cercle
amb els 12 números) i que dibuixi les agulles marcant una hora concreta (per
exemple, les 11.10 h). S’utilitza per valorar el funcionament cognitiu global,
sobretot l’apràxia constructiva, l’execució motora, l’atenció, la comprensió
i el coneixement numèric.

Apràxia constructiva
Dificultat en la construcció o en
el dibuix degut a dificultats en la
percepció espacial i la
coordinació oculomanual.

Astènia
Sensació de cansament i debilitat.

Pel que fa a la valoració de l’esfera afectiva, cal explorar la possible existència de
depressió o d’ansietat. La depressió té una repercussió important en la qualitat
de vida ja que altera la capacitat cognitiva i funcional i acostuma a prolongar
les estades hospitalàries. L’ansietat també afecta la qualitat de vida, alterant el
rendiment cognitiu i agreujant la depressió i les molèsties físiques.
En tots dos casos, es tracta de trastorns que sovint passen desapercebuts perquè
en les persones grans es manifesten freqüentment de forma atípica.
És habitual que en els pacients geriàtrics la depressió es presenti sobretot a través
de símptomes com pèrdua de pes, irritabilitat, ansietat o deteriorament de la
capacitat funcional, més que no pas en forma d’humor deprimit i astènia.
L’ansietat també és difícil de detectar en persones d’edat avançada, ja que es pot
presentar a través de símptomes somàtics que poden estar localitzats en qualsevol
òrgan, plantejant la necessitat de descartar altres diagnòstics (cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, hipertiroïdisme, etc.).
A l’hora d’avaluar l’esfera afectiva, és important interrogar el pacient sobre els
següents aspectes:
• Estat d’ànim.
• Fragilitat emocional.
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• Astènia.
• Pèrdua d’interès cap a activitats que abans agradaven.
• Trastorns de la gana.
• Trastorns del son.
• Signes d’ansietat.
• Pensaments de mort o suïcides.
• Queixes somàtiques (símptomes físics).
També hi ha nombrosos tests i qüestionaris per avaluar la possible presència de
depressió o d’ansietat. El més utilitzat és l’escala de depressió geriàtrica de
Yesavage. Tot i que el test original consta de 30 preguntes, n’hi ha una versió
reduïda amb només 15 preguntes, molt fàcil d’aplicar.
Escala de depressió geriàtrica de Yesavage (versió reduïda)
1. En general, està satisfet amb la seva vida? (Sí=0 / No=1)
2. Ha deixat de fer moltes de les seves tasques habituals i aficions? (Sí=1 / No=0)
3. Creu que la seva vida és buida? (Sí=1 / No=0)
4. Se sent sovint avorrit/da? (Sí=1 / No=0)
5. Es troba de bon humor la major part del temps? (Sí=0 / No=1)
6. Té por que li passi alguna cosa dolenta? (Sí=1 / No=0)
7. Se sent feliç la major part del temps? (Sí=0/ No=1)
8. Sovint se sent desprotegit o desemparat? (Sí=1 / No=0)
9. S’estima més quedar-se a casa que sortir i fer coses noves? (Sí=1 / No=0)
10. Creu que té més problemes que la resta de gent? (Sí=1 / NO=0)
11. En aquests moments pensa que és fabulós estar viu? (Sí=0 / No=1)
12. Actualment se sent inútil? (Sí=1 / No=0)
13. Se sent ple/na d’energia? (Sí=0 / No=1)
14. Se sent sense esperança en aquest moment? (Sí=1 / No=0)
15. Creu que la majoria de la gent està en millor situació que vostè? (Sí=1 / No=0)

De 0 a 5 punts: Normal.
De 6 a 9 punts: Probable depressió.
Més de 9 punts: Depressió establerta.
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4.5.4 Valoració social
Tot i que la valoració social és responsabilitat del treballador social, és recomanable que tots els professionals que tenen cura de pacients geriàtrics coneguin
la importància d’aquesta valoració i quines dades sobre l’entorn del pacient són
importants, per tal d’estar atents a qualsevol detall que calgui comunicar a l’equip
assistencial.
Per fer la valoració social és necessari recollir la següent informació sobre el
pacient:
• Amb qui viu?
• Té fills? En cas afirmatiu, quants? Viuen a la mateixa ciutat?
• Té contacte habitual amb familiars, amics o veïns? Amb quina freqüència?
• Com és el domicili on viu? Si és un edifici, hi ha ascensor?
• Necessita algun tipus d’ajuda per tenir cura d’ell mateix?
• Qui és la principal persona que l’ajuda o el cuida? Aquesta persona té algun
problema de salut?
• Rep algun tipus d’ajuda formal?
Hi ha diverses escales que faciliten la realització de la valoració social. A
continuació en descrivim algunes de les més utilitzades:
• Escala OARS de recursos socials. Consisteix en un qüestionari que
proporciona informació de cinc àrees: estructura familiar i recursos socials,
recursos econòmics, salut mental, salut física i capacitat per la realització de
les AVD. Té com a inconvenients que és llarg, cal molt de temps per fer-lo
i no valora les condicions de l’habitatge.
• Escala de valoració sociofamiliar de Gijón. Valora també cinc aspectes:
situació familiar, econòmica, habitatge, relacions socials i suport dins de la
xarxa social. És breu i permet conèixer de forma ràpida i fiable els punts
principals que defineixen les característiques socials del pacient.
• Escala de Filadèlfia. S’utilitza per valorar la qualitat de vida. Pretén
valorar el grau subjectiu de satisfacció vital distingint tres factors: actitud
davant l’envelliment, insatisfacció amb la soledat, ansietat i inquietud.

A l’apartat “Percepció dels
altres i d’un mateix” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària” podreu
revisar els conceptes
d’estereotip, prejudici i
discriminació.

4.6 Atenció i comunicació amb pacients d’edat avançada
L’atenció i la comunicació amb pacients de qualsevol edat hauria d’estar basada
en el respecte i en la voluntat d’ajudar. En aquest sentit, el tracte amb les persones
d’edat avançada no hauria de ser diferent o especial.

Recolzament psicològic al pacient

67

Afrontament de la malaltia en les diferents etapes de la vida

Els professionals de la salut han de lluitar contra els estereotips i prejudicis
negatius sobre la vellesa que condicionen la forma de relacionar-se amb les
persones grans i poden ser l’origen de conductes discriminatòries.
L’edatisme
L’edatisme, o discriminació per raó de l’edat, és fruit dels prejudicis existents en les
societats occidentals envers les persones grans. Se’n té una imatge negativa que els nens
interioritzen des de ben petits: els avis van “perdent el cap”, no hi senten, són un perill al
volant, són tossuts, es colen a la cua del pa, no dominen la tecnologia... Es creu fins i tot
que són menys feliços, quan en realitat existeixen estudis que demostren exactament el
contrari. Cap grup humà és homogeni, de gent gran n’hi ha de tota mena. Considerar-los
a tots fràgils i difícils és tan erroni com pensar que tots els joves són dinàmics i simpàtics.

Una bona reflexió per lluitar
contra la discriminació de la
gent gran és pensar que tots
envellim i, per tant, aquestes
actituds negatives un dia es
giraran en contra nostra.

Un exemple d’aquesta actitud discriminatòria el trobem en l’entorn sanitari, on
molts professionals mostren una actitud condescendent i paternalista amb els
pacients més grans, adoptant una manera de parlar similar a la que s’utilitza
amb els nens petits, parlant fort (com si tots fossin sords) i a poc a poc, amb
entonacions exagerades i utilitzant un discurs molt simplista (com si tots tinguessin
deteriorament cognitiu), utilitzant diminutius i termes pretesament afectuosos
(com “rei/reina”, “bonic/bonica”, “vida meva” o “carinyo”, etc.), que, tot i que
es diuen amb bona fe, infantilitzen el pacient, que percep que és tractat d’una
manera gairebé degradant.
A continuació es descriuen una sèrie de recomanacions que tenen com a objectiu
millorar la comunicació dels professionals de la salut amb els pacients grans,
especialment amb aquells que més suport necessiten, ja sigui perquè pateixen
processos patològics múltiples, que comporten prendre diverses medicacions i
que provoquen diversos graus d’incapacitació, o perquè estan afectats per un cert
grau de deteriorament sensorial i/o cognitiu que fa més difícil la comunicació i
l’afrontament de la malaltia.
• A l’hora de comunicar-se amb pacients d’edat avançada és especialment
important adreçar-s’hi amb respecte i d’una manera formal, evitant tutejarlos excepte si ho demanen explícitament. Utilitzar el nom (Maria) o
el cognom (Sra. Garcia) és qüestió d’intuïció; utilitzades amb actitud
respectuosa, totes dues opcions són vàlides.
• Cal evitar en general fer servir determinats termes afectuosos que, tot i que
s’acostumen a utilitzar amb la millor de les intencions, poden ser percebuts
com una forma d’infantilitzar la persona (“a veure, Maria, bonica, com
tenim els punts?”, “com està avui aquest noi tan guapo?”).
• Procurar proporcionar confort, encara que el pacient no ho demani explícitament. Moltes persones grans ingressades tenen por de molestar o de semblar
pesades i no gosen dir per exemple que tenen el coixí col·locat d’una manera
incòmoda, o que tenen fred als peus perquè el llençol és massa curt.
• Mostrar empatia i escoltar activament.
• En converses destinades a informar sobre una determinada malaltia o
tractament, animar el pacient a apuntar-se el més important, o apuntar-ho

En l’apartat “La
comunicació en l’entorn
sanitari” de la Unitat “La
psicologia en l’atenció
sanitària” podreu revisar
el concepte d’escolta
activa.
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nosaltres mateixos en un paper amb lletra gran i clara, especialment les
instruccions referents a la forma de prendre els medicaments, repetint les
vegades que calgui allò que no s’entengui, admetent que la malaltia o el
tractament són complicats d’explicar i d’entendre a la primera (empatia).
Deixar clar que estem oberts a respondre sobre qualsevol dubte que tinguin.
Cal tenir present que moltes persones grans no pregunten tot i tenir molts
dubtes, per por de semblar pesades o poc intel·ligents. És recomanable
animar el pacient a preguntar i oferir-li a més fonts addicionals d’informació
perquè les pugui consultar tranquil·lament en qualsevol moment (tríptic
informatiu, adreces d’internet, grups de suport).
• En persones d’edat avançada és especialment important evitar d’interrompre’ls al cap d’uns pocs segons que comencin a parlar. Donar temps
perquè parlin sense interrupcions permet als pacients mostrar-se més oberts
a l’hora d’expressar les seves preocupacions i fa que puguin proporcionar
una informació més completa sobre com es troben.
• Evitar donar informacions poc precises. Per exemple, en comptes de
dir “avui hauria de beure molta aigua”, es podria dir “avui procuri beure
almenys un vas d’aigua cada dues hores”.
• No donar per fet que com que el pacient fa temps que pateix una determinada
malaltia crònica (diabetis, valvulopatia, Parkinson...) ho sap tot sobre
aquella malaltia. És important esbrinar de tant en tant quins coneixements
té un determinat pacient sobre la seva malaltia i el seu tractament, i
a partir d’aquí explicar el que calgui. No s’ha de pensar tampoc que
perquè es tracta de persones grans saben perfectament en què consisteix
fer-se una tomografia, una ressonància, un cateterisme, un ènema opac o
una ecografia. Proporcionar regularment una bona informació sobre la
malaltia, els tractaments i les proves diagnòstiques, facilitarà que el pacient
sigui part activa del seu procés i s’adhereixi millor als tractaments i les
recomanacions.
• En cas de pacients amb problemes d’audició, s’ha de procurar parlar-hi
sense cridar (pot ser ofensiu i resulta agressiu), evitant utilitzar un to massa
agut (se sent pitjor). Apropar-nos i parlar clar i a poc a poc, vocalitzant i
mirant-los mentre parlem perquè ens puguin llegir els llavis i puguin veure
les nostres expressions. Cal evitar sorolls de fons (tancar la porta) i escriure
el més important.
• En pacients amb pèrdua de visió, assegurar-nos que porten les ulleres
posades i que hi ha prou il·luminació si els hi hem de mostrar alguna
informació escrita o com fer-se ells mateixos unes cures. Si es dona
informació escrita a mà, s’ha de vigilar que la lletra s’entengui. Si es donen
documents amb text imprès, la mida de la lletra no hauria de ser inferior a
14 punts.
• Seria recomanable animar els pacients grans amb diverses patologies i
tractaments a fer una llista d’aquells aspectes del seu estat de salut que els
preocupen, amb l’objectiu de no oblidar-se de comentar cap problema, per
petit que sembli, en el moment de la visita amb l’equip mèdic. És habitual
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que un cop acabada la visita, ja sigui a l’habitació de l’hospital o en una
consulta, els pacients s’adonin que no han comentat algun tema important
(“Vaja, no m’he recordat de dir-li a la doctora que a vegades se m’adorm la
mà dreta, i no tinc visita fins d’aquí a sis mesos...”).
• Cal que els professionals sanitaris recordin la necessitat d’autonomia de
la gent gran, especialment en centres assistencials. De vegades, descobrir
les capacitats reals de les persones grans dependents requereix temps. Per
exemple, la resignació inicial d’un ancià que ha ingressat recentment en una
residència pot canviar posteriorment cap a altres actituds i respostes més
actives, de la mateixa manera que una actitud negativa inicial a fer alguna
cosa pot evolucionar cap a l’acceptació.
• En les residències i els centres sociosanitaris, la lògica col·lectiva que sosté
que hem de tractar a tothom de la mateixa manera pot fer que el tracte
sigui impersonal. Cal evitar tant les actituds paternalistes per part del
professionals com els efectes negatius que produeix la rutina institucional.
• Els pacients que presenten un deteriorament cognitiu greu, no sempre han
perdut la capacitat d’expressar les seves preferències; per això cal tenir
una cura especial en les manifestacions verbals i no verbals que expressen
confort o desgrat.
• Cal recordar la importància de mantenir la confidencialitat. S’han d’evitar
les converses en llocs inadequats, on altres persones poden assabentarse de la situació familiar, econòmica i social del pacient. També cal
controlar qui accedeix o no a la informació; els professionals implicats en el
diagnòstic social són els únics que poden tenir accés a determinades dades
i qualsevol informació que es faciliti a altres professionals ha de comptar
amb l’autorització del pacient.

Suport psicològic en situacions
especials
Rafel Balanzà, Marta Malagelada
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Introducció

Proporcionar atenció psicològica a qualsevol pacient requereix sempre un esforç
del professional de la salut, en el sentit que cal adaptar el tipus d’intervenció a les
característiques de cada pacient i a les seves circumstàncies.
En aquesta unitat ens centrarem en com hem d’adaptar la nostra actuació davant
de situacions molt concretes: els pacients amb trastorns mentals, els pacients
terminals i els cuidadors o familiars de persones dependents.
A l’apartat “El pacient amb trastorns mentals” hi trobareu una revisió dels
principals trastorns mentals. Aprendreu no només a identificar-los a partir de les
seves manifestacions principals, sinó també a saber com actuar davant d’aquests
pacients. Tenir un coneixement més profund dels trastorns mentals us ajudarà a
empatitzar amb els pacients i les seves famílies, facilitant d’aquesta manera que
pugueu proporcionar un suport psicològic de més qualitat.
L’apartat “El pacient terminal i les cures pal·liatives” té com a objectiu oferir-vos
els coneixements necessaris que us ajudin a saber acompanyar pacients i familiars
en situació de malaltia terminal. Coneixereu els diferents recursos disponibles a
nivell d’atenció sociosanitària i aprendreu a proporcionar un bon suport emocional
en aquestes situacions.
L’últim apartat, “Suport emocional a la persona cuidadora i a la família”, se centra
en aquelles persones a qui sovint no prestem prou atenció perquè no són el pacient
però són sempre al seu costat i constitueixen un element indispensable del seu
benestar. Reconèixer la tasca insubstituïble que exerceixen els cuidadors i la
càrrega física i emocional que suporten us ha d’ajudar a incloure’ls en la vostra
tasca de proporcionar suport psicològic; tenint cura dels cuidadors i els familiars
estareu tenint cura del pacient de forma indirecta.
No hem volgut tancar la unitat sense dedicar una petita secció a l’acompanyament
de persones que es troben en processos de dol per la pèrdua de persones estimades.
L’atenció al dol forma part de les tasques dels equips sanitaris, que si actuen
de forma adequada poden ajudar a fer que un procés natural com el dol no es
converteixi en un trastorn de salut.

Suport psicològic en situacions especials
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Proporciona suport psicològic específic a pacients afectats per diferents
trastorns mentals.
• Descriu les manifestacions principals dels trastorns mentals més freqüents.
• Distingeix els diferents trastorns d’ansietat.
• Reconeix les manifestacions d’un episodi psicòtic.
• Coneix les pautes generals d’actuació per cada tipus de trastorn.
2. Proporciona suport psicològic a pacients terminals i els seus familiars.
• Explica el concepte de malaltia terminal i cures pal·liatives.
• Identifica les manifestacions físiques de la malaltia terminal.
• Descriu les fases que travessen els malalts terminals.
• Coneix els recursos específics de cures pal·liatives.
3. Proporciona suport psicològic a cuidadors i familiars del pacient.
• Descriu les tasques del cuidador.
• Identifica les manifestacions de l’afectació física i psíquica del cuidador.
• Descriu les recomanacions que ha de seguir la persona cuidadora per tenir
cura d’ella mateixa.
• Reconeix les manifestacions principals de la síndrome del cuidador així com
les seves causes.
• Reconeix les manifestacions físiques, psíquiques i socials del dol.
• Descriu les fases del dol.
• Distingeix els conceptes de dol normal i dol patològic.
• Explica les característiques del dol perinatal i el dol en infants i adolescents.
• Coneix les pautes d’actuació necessàries per proporcionar un bon acompanyament a persones en situació de dol.

Suport psicològic en situacions especials
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1. El pacient amb trastorns mentals

Segons el que es desprèn de l’Enquesta nacional de salut feta l’any 2017 per
l’Institut Nacional d’Estadística, la salut mental és el sisè problema crònic de
salut a Espanya, per davant fins i tot de la diabetis. Concretament, una de cada
deu persones de més de quinze anys declara haver estat diagnosticada d’algun
problema de salut mental. Les xifres indiquen, per exemple, que la depressió
i l’ansietat formen part dels problemes de salut més freqüents entre la població
espanyola, que l’esquizofrènia afecta al voltant de 400.000 persones i que un
percentatge important de persones declara consumir tranquil·litzants, pastilles per
dormir o antidepressius.
A pesar d’aquestes xifres, els trastorns mentals continuen essent motiu
d’estigmatització de les persones que els pateixen i a vegades fins i tot dels seus
familiars.
L’estigma neix tant del desconeixement com de l’existència d’una sèrie d’estereotips, sovint força allunyats de la realitat però que s’assumeixen com a certs, que es
transmeten de generació en generació i que són l’origen de prejudicis i conductes
discriminatòries. No és estrany sentir parlar de trastorns com l’esquizofrènia o el
trastorn bipolar com si es tractés d’algun tipus de “tara” que converteix la persona
en menys valuosa, menys de fiar o fins i tot perillosa, menystenint el seu potencial
humà i disminuint les seves opcions de ser feliç.
Augmentar la conscienciació i la formació dels professionals de la salut i l’educació és un pas important per ajudar a desestigmatitzar els trastorns mentals i
facilitar la integració de les persones que els pateixen. Qualsevol professional
que hagi de tractar diàriament amb pacients, ja sigui com a part d’un equip
mèdic o d’infermeria o bé com a part de l’equip administratiu que treballa de
cara al públic en qualsevol centre sanitari, hauria de procurar actualitzar els seus
coneixements sobre els trastorns mentals més freqüents, amb l’objectiu de millorar
la comunicació amb aquests pacients i els seus familiars.
Tenir un coneixement més profund dels trastorns mentals més freqüents, i de les
pautes que cal seguir per millorar l’atenció i la comunicació amb les persones
afectades, ens ajudarà a tenir més empatia amb els pacients i a proporcionar
d’aquesta manera un suport psicològic de més qualitat.
Haurem d’acceptar, però, que en determinats casos els nostres coneixements i
habilitats no seran suficients. Tan important com saber actuar de forma adequada
és saber quan cal demanar la intervenció d’un especialista.

Suport psicològic en situacions especials
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Davant de determinades conductes complexes, com per exemple les
compulsions i rituals que s’observen en els pacients afectats pel trastorn
obsessivocompulsiu o les manifestacions agudes d’un quadre psicòtic, si
no sabem com actuar és millor demanar la intervenció d’un especialista de
l’equip, abans que improvisar actuacions que poden ser contraproduents.
El DSM-5
Els trastorns mentals es classifiquen i es diagnostiquen a partir dels criteris definits
pel Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l’Associació Americana de
Psiquiatria, conegut per les seves sigles en anglès, DSM (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders), que conté les descripcions, els símptomes i altres criteris que
permeten diagnosticar els diferents trastorns. Aquest manual, que actualment es troba en
la seva cinquena edició (DSM-5), es revisa periòdicament a mesura que es van identificant
nous trastorns o que es redefineixen els criteris per diagnosticar trastorns ja coneguts.

1.1 Els trastorns d’ansietat
A l’apartat “El pacient
davant la malaltia” de la
unitat “Afrontament de la
malaltia en les diferents
etapes de la vida”, hi
trobareu una explicació
detallada dels conceptes
d’estrès i ansietat, les
diferències que entre ells i
les característiques de la
reacció fisiològica que els
acompanya.

L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant
de determinades situacions o circumstàncies. Es tracta d’una reacció natural
d’alarma de l’organisme que apareix quan l’individu percep un perill potencial
o una pèrdua de control sobre l’entorn.
Normalment no es tracta d’una emoció nociva, sinó que ens ajuda a activar el
cos i la ment i a augmentar les nostres possibilitats d’èxit davant de determinades
situacions que representen un repte: un examen, una presentació en públic, un
encàrrec de feina, etc.
Parlem de trastorn per ansietat quan una persona experimenta
freqüentment un nivell d’ansietat excessiu davant de situacions quotidianes.
La persona afectada se sent incapaç de controlar l’ansietat, que acaba
interferint en la seva qualitat de vida.

Les palpitacions són la
sensació incòmoda que té
una persona quan és
conscient del seu propi
batec cardíac, que percep
com a més ràpid, més fort o
irregular.

1.1.1 Tipus de trastorns d’ansietat
Tot i que s’han descrit diferents tipus de trastorns d’ansietat, cadascun amb una
sèrie de característiques pròpies, tots ells comparteixen en algun moment les manifestacions físiques i psíquiques típiques de l’ansietat: sensació de nerviosisme,
intranquil·litat, por, pànic, palpitacions, sensació de falta d’alè, tensió muscular,
tremolor o adormiment de les mans o els peus, augment de la sudoració, sensació
de boca seca, nàusees, mareig, etc.
Cal dir, però, que no tothom experimenta tots els símptomes ni els percep de la
mateixa manera; l’ansietat té un component subjectiu que la converteix en una
experiència única per cada individu.

Recolzament psicològic al pacient.
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A continuació es descriuen les característiques principals dels trastorns d’ansietat
més freqüents:
• Atac de pànic: també conegut com a crisi d’ansietat o d’angoixa. L’atac de
pànic no es considera un trastorn mental per si mateix, sinó que pot produirse en el context de qualsevol trastorn d’ansietat. Consisteix en l’aparició
sobtada d’una sensació de por o de malestar intens, que arriba a la seva
màxima expressió en pocs minuts i que es caracteritza per la presència
d’almenys quatre dels símptomes següents: palpitacions, sudoració, tremolor, sensació de dificultat per respirar o d’asfíxia, dolor o molèstia al pit,
nàusees o malestar abdominal, sensació de mareig o desmai, esgarrifances
o sensació de calor, parestèsies, sensació d’irrealitat o de despersonalització,
por de perdre el control o de tornar-se boig, por de morir. Sovint els atacs
es produeixen a partir d’un estat previ d’ansietat, però també es poden
desencadenar de forma inesperada en situacions en què l’individu està
tranquil, fins i tot dormint.
• Trastorn d’ansietat generalitzada: es caracteritza per la presència d’un
nivell d’ansietat excessiu durant un període de temps prolongat. A part
de la sensació de preocupació excessiva i constant per coses quotidianes,
aquest trastorn es caracteritza per la presència durant almenys sis mesos de
tres o més dels símptomes següents: nerviosisme o inquietud, cansament
superior a l’habitual, dificultat per concentrar-se, irritabilitat, tensió o dolors
musculars, dificultat per dormir.
• Trastorn de pànic: el criteri principal per diagnosticar aquest trastorn és
l’aparició d’atacs de pànic imprevistos de forma recurrent. La persona
afectada se sent preocupada durant llargs períodes de temps davant la
perspectiva de patir un altre atac, fins al punt d’evitar certs llocs o situacions
que pensa que poden precipitar un nou atac.

Parestèsia
Sensació anòmala de formigueig
o d’adormiment que es percep
normalment a les mans, els
braços, les cames o els peus,
sense que hi hagi cap estímul que
ho justifiqui.

Recurrent
Que torna de tant en tant (per
exemple, hi ha malalts que tenen
febre recurrent).

• Trastorn d’ansietat social: també conegut com a fòbia social, consisteix
en l’existència de por o ansietat intensa en les situacions socials en què
l’individu percep que està exposat al possible examen per part d’altres
persones, fins al punt que acaba evitant les situacions socials o patint uns
nivells molt elevats d’ansietat si es veu obligat a participar-hi, podent tenir
fins i tot crisis d’ansietat. Les persones afectades se senten intensament
incòmodes davant la perspectiva de ser observades (mentre parlen o mengen,
per exemple) o jutjades, tement fins i tot mostrar la seva ansietat d’una forma
que les faci sentir avergonyides o humiliades.
Diferència entre timidesa i fòbia social
La timidesa és un tret de la personalitat, no és un trastorn mental. Les persones tímides
tenen per naturalesa un cert temor a ser jutjades o observades, de tal manera que
relacionar-se amb els altres o expressar-se en públic són situacions que els suposen un
cert esforç i que els provoquen un cert grau d’ansietat. Les persones tímides, però, tot i
que no se senten del tot còmodes en determinades situacions socials, no les eviten tan
activament com les persones que pateixen fòbia social, ni l’ansietat que experimenten és
tan intensa. Una persona tímida pot sentir-se nerviosa, posar-se vermella, suar o fins
i tot sentir molèsties gastrointestinals quan s’ha d’exposar; una persona amb fòbia social
experimenta una reacció fisiològica més intensa, pot tenir taquicàrdia, sensació de dificultat

La timidesa és un tret de personalitat
que tenen moltes persones i no
s’hauria de tractar com un trastorn
mental. Font: Kristoffer Abildgaard
(Flickr).
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respiratòria o veritables crisis d’ansietat, no ja només en el moment d’enfrontar-se a la
situació, sinó fins i tot pel sol fet d’imaginar-la de forma anticipada. Es podria dir que la
fòbia social és l’extrem patològic de la timidesa.

• Agorafòbia: existència de por o ansietat intensa envers determinades
situacions en què l’individu percep que seria difícil escapar-se o rebre
ajuda en cas d’aparició dels símptomes de l’ansietat. Exemples d’aquestes
situacions serien anar dins d’un mitjà de transport (cotxe, autobús, tren,
vaixell, avió), trobar-se enmig espais oberts (ponts, aparcaments) o tancats
(botigues, cinemes, teatres), estar sol enmig d’una multitud o fent una cua
amb molta gent. En casos greus d’agorafòbia, l’individu no se sent capaç
de sortir de casa. Les situacions agorafòbiques són evitades activament o
bé són afrontades amb un alt nivell d’ansietat.
• Fòbia específica: presència de por o ansietat desproporcionada davant
d’una situació o un objecte concret, com per exemple alguns animals
(aranyes, serps, gossos), la sang, les injeccions, volar, les altures, les
tempestes, els llocs tancats (ascensors), etc. Com en la resta de trastorns
de tipus fòbic, la persona afectada evita l’exposició a l’objecte o la situació
que provoquen la reacció d’ansietat.
• Trastorn hipocondríac: també anomenat trastorn d’ansietat per malaltia,
es caracteritza per una preocupació excessiva davant la possibilitat de
contraure una malaltia greu. Les persones hipocondríaques mostren una
preocupació excessiva per la seva salut, de manera que senten la necessitat
de comprovar repetidament si el seu cos mostra signes de malaltia. Algunes
persones es converteixen en visitants habituals d’hospitals i centres mèdics,
als quals acudeixen amb tot tipus de queixes, demanant que se’ls facin tot
de proves i procediments per descartar possibles malalties. En altres casos,
però, la persona afectada evita qualsevol visita a un centre sanitari per por
que les seves sospites de patir una malaltia greu es vegin confirmades.
• Trastorn obsessivocompulsiu (TOC): la persona afectada per aquest
trastorn experimenta una ansietat intensa com a resultat de l’aparició de
pensaments obsessius (obsessions) i/o de conductes compulsives (compulsions). Les obsessions es defineixen com a pensaments o imatges recurrents,
irracionals i persistents (contaminar-se quan toquen qualsevol objecte de
l’entorn, haver deixat una porta mal tancada, pensar que podries fer mal
o matar una persona estimada), que es presenten de forma intrusiva i no
desitjada i que generen una gran ansietat en la persona que els pateix,
que intenta sense èxit ignorar-los o suprimir-los de la seva ment. Les
compulsions són conductes (rentar-se les mans, ordenar, comprovar les
coses) o actes mentals (resar, comptar, repetir paraules en silenci) que la
persona ha de realitzar repetidament per disminuir l’ansietat. Sovint, però
no sempre, les compulsions estan relacionades amb les obsessions. Així,
per exemple, podem trobar un individu que davant l’obsessió que s’ha
contaminat perquè ha tocat el pom d’una porta, sent la compulsió de rentarse les mans diverses vegades, sovint seguint una determinada seqüència
d’accions, com si es tractés d’un ritual.
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Tinc TOC?
Gairebé tothom ha experimentat alguna vegada la sensació de no haver tancat bé la porta
de casa després de sortir-ne o la del cotxe després d’haver-lo deixat aparcat en algun lloc.
És probable també que en aquests casos algunes persones s’hagin sentit impel·lides a
recular i comprovar que tot estava bé. La majoria de persones, però, poden continuar amb
la seva rutina sense preocupar-se en absolut per aquests petits episodis, que es produeixen
només ocasionalment i no són viscuts amb ansietat ni interfereixen en la vida diària, com
sí que seria el cas si es tractés d’un TOC.

• Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT): apareix com a conseqüència
d’haver viscut una experiència traumàtica (víctimes o testimonis d’agressions, accidents, catàstrofes, etc.). Les persones afectades reviuen la situació
traumàtica en contra de la seva voluntat amb reaccions intenses d’ansietat.

A l’apartat “El pacient
davant la malaltia” de la
unitat “Afrontament de la
malaltia en les diferents
etapes de la vida”, hi
trobareu una descripció
més detallada dels
símptomes del trastorn
d’estrès posttraumàtic.

1.1.2 Tractament de l’ansietat i pautes d’actuació
Tot i que cadascun dels diferents trastorns d’ansietat té característiques úniques,
la majoria d’ells responen bé a dos tipus de tractaments: els fàrmacs ansiolítics
i la teràpia psicològica o psicoteràpia.
Els fàrmacs ansiolítics no curen els trastorns d’ansietat però poden ser útils per
ajudar a disminuir-ne els símptomes. S’acostumen a utilitzar durant períodes curts
de temps i sempre sota prescripció mèdica.
Pel que fa a la psicoteràpia, tot i que hi ha nombroses tècniques de suport,
una de les més eficaces per al tractament dels trastorns d’ansietat és la teràpia
cognitivoconductual, que engloba tres tipus d’intervencions:
• Tècniques cognitives: tenen com a objectiu identificar i neutralitzar aquells
pensaments erronis en la interpretació de la realitat que són la causa de les
reaccions d’ansietat.
• Tècniques de relaxació: ajuden a disminuir la tensió muscular, millorar la
respiració i reduir l’estrès en general.
• Tècniques conductuals: tenen com a objectiu exposar l’individu a aquells
estímuls o situacions que li provoquen ansietat, tot ensenyant-li estratègies
per fer-hi front.
En el cas de les fòbies, són molt útils les tècniques d’exposició i de dessensibilització sistemàtica, que consisteixen fonamentalment en exposar el pacient a
les situacions o els objectes temuts (volar, serps, reunions socials...). A través
d’aquestes exposicions repetides i controlades i amb l’ajuda de tècniques de
relaxació, l’individu adquireix a poc a poc una sensació de control sobre la situació
que fa que l’ansietat disminueixi o desaparegui. A través d’aquestes tècniques
es pot aconseguir eliminar les conductes d’escapament o evitació típiques de les
fòbies.

Ansiolític
Qualsevol fàrmac que
disminueix o elimina els
símptomes de l’ansietat.
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Qui pot proporcionar teràpia psicològica?
Les diferents tècniques de psicoteràpia existents actualment poden ser de gran utilitat a
l’hora de tractar trastorns complexos com el TOC, les fòbies o els trastorns psicòtics, però
cal tenir en compte que han de ser aplicades per especialistes del camp de la psicologia o
la psiquiatria que a més tinguin formació específica en l’aplicació d’aquestes tècniques.

A continuació us proposem una sèrie de recomanacions senzilles que podeu
seguir encara que no sigueu especialistes i que us ajudaran a proporcionar un millor
suport psicològic a pacients afectats per trastorns d’ansietat:
• Aprendre a identificar els signes, símptomes i factors desencadenants de
l’ansietat i el pànic: ampliar els nostres coneixements sobre els trastorns
mentals és el primer pas per augmentar la nostra professionalitat i capacitat
d’empatia i per evitar els estereotips negatius que porten a actituds d’incomprensió i de rebuig. Si per exemple observem conductes compulsives
en un pacient diagnosticat de TOC, hem d’entendre que per molt enutjós
que sembli aquell ritual, no és el pacient sinó el trastorn el responsable de
la seva conducta.
• Ajudar els pacients a reconèixer els signes i símptomes de l’ansietat amb
l’objectiu d’augmentar el seu propi control de la situació i la seva capacitat
d’adoptar estratègies per fer-hi front.

A l’apartat “Afrontament
de l’estrès i l’ansietat
causats per la malaltia” de
la unitat “Afrontament de
la malaltia en les diferents
etapes de la vida”, hi
trobareu una breu
descripció de les
tècniques de relaxació
més utilitzades.

• Evitar comentaris del tipus: “no et posis nerviós”, “no sé per què pateixes
tant, això no és res”, “vinga, t’has de sobreposar”, “treu-te del cap aquesta
obsessió”... Aquest tipus de comentaris, lluny d’ajudar a tranquil·litzar la
persona amb ansietat, la fan sentir malament i incompresa, dificultant que
comparteixi com se sent. Recordem que facilitar l’expressió emocional
dels pacients és sempre una molt bona manera de donar-los suport. El sol
fet d’estar al costat de la persona afectada, mostrant empatia i deixant que
s’expressi, acostuma a tenir un efecte tranquil·litzador.
• En moments puntuals de gran ansietat, podem animar el pacient a utilitzar
tècniques de relaxació senzilles, mostrant-li el procediment si no el coneix.
La tècnica de respiració conscient o diafragmàtica, per exemple, acostuma
a ser eficaç per ajudar a disminuir la intensitat de les crisis d’ansietat.

1.2 La depressió

Algunes persones deprimides
manifesten sentir-se desgraciades o
infelices sense ser capaces de saber
exactament per què. Font: Useche70
(Pixabay).

La depressió és un trastorn de l’estat d’ànim que es caracteritza sobretot per
la presència d’un sentiment persistent de tristesa i per una pèrdua progressiva
d’interès envers un mateix i l’entorn. La persona afectada perd progressivament
l’interès pel seu aspecte físic, per la feina, pels problemes de les persones més
properes o per qualsevol tipus d’activitat, fins i tot aquelles que abans li agradaven.
En la majoria de casos, els símptomes de la depressió són suficientment severs per
interferir de forma notable en les activitats diàries de la persona afectada, en tots
els àmbits (casa, feina, escola, relacions i activitats socials).
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Segons el DSM-5, la depressió pot incloure els símptomes següents:
• Sentiment de tristesa, ganes de plorar, sensació de buidor o desesperació.
• Pèrdua d’interès o de plaer per gairebé totes les activitats, fins i tot aquelles
que abans agradaven.
• Sensació de cansament i falta d’energia: qualsevol tasca, per petita que sigui,
requereix un esforç extraordinari.
• Augment o disminució de la gana (amb els corresponents canvis de pes).
• Alteracions del son (insomni o hipersòmnia).
• Agitació o alentiment psicomotor.
• Sentiment d’inutilitat o culpabilitat.
• Dificultat per pensar, concentrar-se, prendre decisions i recordar coses.
• Pensaments recurrents de mort, idees suïcides.
Les preocupacions constants que experimenten les persones deprimides sovint
deriven en quadres d’ansietat, responsables de l’aparició d’una sèrie de manifestacions físiques que resulten molt molestes per la persona afectada, fins al punt
que a vegades es converteixen en la queixa principal del pacient (mal d’esquena,
mal de cap, palpitacions, molèsties abdominals, etc.).
Estar trist no és el mateix que tenir una depressió
La mort d’una persona estimada, la pèrdua de la feina o el final d’una relació són
experiències difícils d’encaixar per qualsevol persona. És normal que com a resposta a
aquestes situacions aflorin sentiments de tristesa i de dol. És probable que la persona
afectada es descrigui a ella mateixa com a deprimida, però estar trist (emoció) no és
el mateix que tenir una depressió (trastorn). Tot i que les manifestacions principals són
similars, tenen diferències importants:
• En la tristesa deguda a una pèrdua (d’una persona estimada, de la feina), els sentiments de
dolor i tristesa van i venen com si es tractés d’onades, intercalant-se amb els records positius
d’allò que s’ha perdut. En la depressió, en canvi, l’estat d’ànim i l’interès es troben deprimits
de forma persistent.
• En les reaccions de dol, l’autoestima generalment es manté, mentre que en la depressió són
habituals els sentiments d’inutilitat i de menyspreu envers un mateix.
Cal dir, però, que en algunes persones una situació de dol pot derivar en una veritable
depressió. En aquests casos, és molt important distingir entre tristesa normal i patològica
per tal de poder oferir a la persona el suport adequat.

La depressió en les persones d’edat avançada es presenta sovint de forma atípica,
a través de símptomes que poden passar fàcilment desapercebuts i que sovint
no són tinguts en compte perquè s’interpreten com a manifestacions pròpies
de l’envelliment. D’aquesta manera, podem trobar persones grans en què la
depressió es manifesti principalment en forma de problemes de memòria, canvis
de personalitat, dolors a diverses parts del cos o no voler sortir de casa ni fer coses
noves. Cal estar atents a aquests senyals en una persona gran i en cas de sospita
se l’ha d’animar a demanar ajuda professional.

Suport psicològic en situacions especials
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1.2.1 Tractament de la depressió i pautes d’actuació
La depressió es considera un dels trastorns mentals més tractables. Una gran majoria de pacients acaben responent bé als tractaments i gairebé tots ells experimenten
almenys un alleujament dels símptomes. Val la pena, doncs, posar-se en mans d’un
bon professional tan aviat com es detectin els primers símptomes.
En casos de depressió lleu, pot ser suficient proporcionar al pacient un assessorament sobre com encarar els problemes o el que es coneix com a autoajuda guiada.
Les teràpies psicològiques, com el counselling (consell/orientació) o la teràpia
cognitivoconductual també acostumen a donar bons resultats.
Si es decideix fer algun tipus de teràpia psicològica pot ser útil incloure-hi les
persones més properes (parella, familiars, amics...), com a estratègia per ajudar a
identificar i tractar problemes específics en les relacions interpersonals.
Els fàrmacs antidepressius també ajuden en determinats casos, especialment
quan no hi ha hagut una bona resposta després d’un temps prudencial i han
començat a aparèixer complicacions (baixes laborals, afectació de les relacions
interpersonals, risc de suïcidi...).
Els fàrmacs antidepressius
Cal que els pacients i els seus familiars o persones properes siguin conscients que la
majoria de medicaments per a la depressió tarden un cert temps a fer efecte, de manera
que normalment no s’observa una millora significativa de l’estat d’ànim fins al cap d’unes
setmanes. A diferència de la majoria de fàrmacs que s’utilitzen per tractar l’ansietat,
però, els medicaments antidepressius no acostumen a ser addictius. Tot i així, en cas
d’interrupció brusca del tractament poden aparèixer efectes adversos molestos (cefalea,
mareig, nàusees, ansietat).
La teràpia electroconvulsiva
Tot i la seva mala fama, la teràpia electroconvulsiva o electroxoc és actualment un
tractament segur, ràpid i eficaç en determinats pacients que no han respost a altres
mesures terapèutiques. El procediment, que es fa en un hospital sota anestèsia general,
consisteix en l’administració de petits corrents elèctrics a través del cervell. Les breus
convulsions que es generen provoquen canvis neuroquímics que poden revertir els
símptomes d’alguns trastorns mentals com la depressió o els episodis maníacs del trastorn
bipolar.

Condescendència: actitud
d’una persona quan intenta
ser amable o acomodar-se
als gustos d’una altra des
d’un sentiment de
superioritat.

Vegem a continuació una sèrie de consells que ens poden ajudar a saber estar al
costat d’una persona amb depressió, sense perdre de vista que el més important és
que es posi en mans d’un especialista i segueixi les teràpies farmacològiques i/o
psicològiques adequades:
• Mostrar una actitud empàtica i respectuosa que demostri a la persona
afectada que entenem el seu sofriment, evitant, però, mostrar una actitud
excessivament paternalista que es pugui interpretar com a condescendència.
• Estar oberts a escoltar activament si la persona sent la necessitat d’expressar
com se sent, però respectar també els moments en què s’estima més estar en
silenci. És absurd pressionar una persona amb depressió perquè sigui més
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sociable, com si fos una cosa fàcil que depengués només de la seva voluntat.
En fer-ho estem augmentant el seu malestar i la fem sentir encara més sola
davant l’evidència que les persones que l’envolten no semblen adonar-se de
l’intens dolor que pateix i les limitacions que imposa la malaltia.
• Cal evitar afirmacions del tipus “les coses no et poden anar tan malament” o
“hauries d’estar content amb el que tens”, que demostren falta de comprensió
i fan que la persona afectada percebi que el seu patiment és menystingut.
• Evitar els consells del tipus “t’hauries d’animar, sortir, procurar divertirte i participar en activitats”. Molts pacients se senten angoixats quan les
persones properes, amb bona fe però poc encert, les pressionen perquè
segueixin una sèrie d’indicacions que senzillament no està a les seves mans
seguir.
• Transmetre esperança: s’ha de recordar a la persona deprimida que la
depressió és una malaltia tractable. Se l’ha d’animar a seguir les pautes
marcades pels especialistes perquè d’aquesta manera pot tenir l’esperança
que amb el temps millorarà.
• Reforçar l’autoestima: les persones deprimides tendeixen a destacar els seus
defectes i les seves debilitats; per aquesta raó, és important animar familiars
i amics de la persona afectada perquè l’ajudin a posar en valor les seves
capacitats i els mèrits que segur que ha assolit al llarg de la vida, fent-la
sentir important i valuosa per les persones que se l’estimen.

1.3 El trastorn bipolar
Les persones afectades pel trastorn bipolar experimenten canvis extrems de l’estat
d’ànim, i poden patir tant episodis de gran eufòria i exaltació, anomenats episodis
maníacs, com episodis caracteritzats per una gran tristesa i desesperació, coneguts
com a episodis depressius.

Els símptomes que
caracteritzen els episodis
depressius ja s’han
descrit en l’apartat “La
depressió”.

Tant els episodis de mania com els de depressió poden durar setmanes i, si no
es tracten, poden interferir de manera important en la vida diària de la persona
afectada. Alguns pacients experimenten episodis de mania o de depressió de forma
molt esporàdica, amb períodes llargs en què l’estat d’ànim podria qualificar-se de
normal, mentre que d’altres alternen episodis de mania i de depressió diverses
vegades en un mateix any.
Vegem quins símptomes es poden observar en un episodi maníac:
• Sensació de felicitat i optimisme exagerats.
• Nerviosisme, agitació i irritabilitat.
• Hiperactivitat (la persona se sent plena d’energia i augmenta el seu nivell
d’activitat a nivell laboral, social i sexual).

L’alternança entre estats d’ànim
extrems que caracteritza el trastorn
bipolar va fer que durant anys es
conegués com a trastorn
maniacodepressiu. Imatge: lircoglu
(Pixabay).
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• Disminució de la necessitat de dormir (per exemple, se senten descansats
després de dormir només tres hores).
• Augment de l’autoestima, sentiments de grandesa.
• La persona està més xerraire i parla més ràpid del que és habitual.
• Sensació de fuga d’idees, com si els pensaments anessin a gran velocitat.
• Facilitat de distracció.
• Participació excessiva en activitats que tenen moltes possibilitats de tenir conseqüències negatives (compres desenfrenades, inversions imprudents...).
• Alguns pacients arriben a experimentar símptomes psicòtics (al·lucinacions,
deliris).

1.3.1 Tractament del trastorn bipolar i pautes d’actuació
En el cas del trastorn bipolar, es considera que el tractament farmacològic és
imprescindible, fins al punt que es recomana mantenir-lo fins i tot durant els
períodes en què no hi ha símptomes de mania ni de depressió, amb l’objectiu
de minimitzar l’aparició de recaigudes.
Els fàrmacs més utilitzats són els anomenats estabilitzadors de l’estat d’ànim,
tot i que també es poden utilitzar fàrmacs antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics.
Pel que fa als tractaments psicològics, hi ha diverses opcions:
• Teràpia interpersonal i del ritme social: es basa en l’establiment d’una
rutina diària (alimentació, activitat física i descans) que ajudi a millorar la
gestió de l’estat d’ànim.
• Teràpia cognitivoconductual: pot ajudar a identificar els factors desencadenants dels episodis i a controlar l’estrès.
• Psicoeducació: permet conèixer millor la malaltia i aprendre a prevenir les
recaigudes.
• Teràpia familiar: consisteix en modificar determinats patrons en les
relacions familiars que poden precipitar les recaigudes.
Igual que en el cas de la depressió, la teràpia electroconvulsiva pot ser útil en
determinats casos.
Pel que fa a les pautes d’actuació, cal partir del fet que durant un episodi maníac
és habitual que la persona afectada no pensi que té cap problema; de fet, és
probable que reaccioni amb còlera si qualsevol persona li fa veure que té un
comportament inadequat. Això és degut a que les vivències de la fase de mania
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resulten molt agradables pel malalt (algunes persones tenen la sensació d’estar
millor que mai o en el millor moment de la seva vida, especialment si han passat
per l’experiència d’una depressió), i per tant no és capaç de valorar adequadament
els riscos associats al comportament maníac (pèrdues econòmiques, ruptures de
parella, acomiadament laboral...).
Durant un episodi de mania podem ajudar la persona afectada seguint els següents
consells:
• Passar temps al seu costat: les persones que es troben en fase de mania
sovint se senten aïllades. Passar encara que sigui petits períodes de temps
al seu costat les fa sentir menys aïllades. Si el nivell d’energia és elevat, una
bona idea pot ser caminar junts, permetent d’aquesta manera que la persona
afectada es mogui sentint-se al mateix temps acompanyada.
• Contestar les preguntes amb honestedat, però sense entrar en cap debat o
discussió. Evitar les converses intenses.
• No prendre’s cap comentari d’una manera personal. Durant les crisis de
mania alguns malalts es mostren molt irritables, i poden fer comentaris
ofensius o desagradables fins i tot a persones que estimen, que després
lamenten.
• Preparar aliments fàcils de menjar (entrepans, pomes, formatge, sucs...), ja
que el pacient té dificultats per asseure’s l’estona necessària per fer un àpat
normal.
• Protegir el pacient dels seus propis impulsos. En determinats casos pot ser
bo amagar les targetes de crèdit o el mòbil per evitar compres descontrolades.
• Procurar un entorn tranquil, evitant sotmetre el pacient a molta activitat o
estimulació.
• Permetre que la persona dormi sempre que sigui possible. Durant períodes
de gran energia, dormir és difícil; per això s’han de permetre petites
dormides durant el dia. A vegades la persona se sent descansada després
de dormir només dues o tres hores.

1.4 L’esquizofrènia
L’esquizofrènia és un trastorn mental greu que afecta el pensament, la percepció,
les emocions i la conducta. Forma part dels anomenats trastorns psicòtics, que són
aquells en què els pacients en algun moment perden el contacte amb la realitat.
Què és un brot psicòtic?
La psicosi es defineix com un estat mental caracteritzat per una alteració de la percepció
de la realitat. Durant un episodi o brot psicòtic, la persona afectada pot veure coses o sentir
veus que només existeixen dins de la seva ment. Hi ha diversos trastorns en els quals es
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poden produir episodis psicòtics; l’esquizofrènia és el més conegut, però n’hi ha d’altres,
com el trastorn esquizoafectiu, les psicosis tòxiques degudes al consum de determinades
drogues (cànnabis, cocaïna, amfetamines...) o els quadres psicòtics deguts a malalties
orgàniques (tumors, infeccions cerebrals, malalties autoimmunes...).

Quan es parla de
símptomes positius i
negatius de l’esquizofrènia,
és important aclarir que no
ens estem referint a si són
bons o dolents. En
psiquiatria s’utilitza el
concepte de positiu per
referir-se a algun símptoma
que no estava present en el
passat. El terme negatiu,
en canvi, defineix la pèrdua
d’una capacitat o
característica prèviament
adquirida.

Altres trastorns mentals, com les depressions greus, el trastorn bipolar o els trastorns de la
personalitat, també poden produir episodis psicòtics en algun moment de la malaltia.

Vegem a continuació quins són els símptomes més freqüents de l’esquizofrènia:
1. Símptomes positius: s’inclouen en aquest grup comportaments o característiques noves que mostra l’individu i que generalment no s’observen en
persones sanes:
• Al·lucinacions: són percepcions que es produeixen en absència de cap
estímul real. La persona afectada veu o sent coses que no són reals,
que s’originen a l’interior de la seva pròpia ment i que, tot i que són
percebudes com a reals, no ho són. Les al·lucinacions poden afectar
qualsevol dels sentits, i, per tant, poden ser auditives, visuals, tàctils,
olfactives o gustatives. Les més freqüents, però, són les al·lucinacions
auditives, en les quals la persona sent veus que li parlen, li donen
ordres, comenten el que fa o fins i tot l’insulten.
• Deliris o idees delirants: són creences falses que no es basen en la
realitat. La persona pot creure, per exemple, que quan és a casa
l’espien a través de càmeres ocultes, que ha estat escollida per a alguna
missió important, que les persones del seu voltant li volen fer mal
o que tothom l’observa i parla d’ell, fins i tot des dels mitjans de
comunicació.
• Alteracions de la conducta: el pacient pot mostrar un comportament
extravagant o no adequat, a vegades agressiu, que pot estar influït pel
contingut de les al·lucinacions i els deliris.
• Desorganització del pensament i la parla: pot aparèixer confusió i
desorganització del pensament, de manera que la persona afectada pot
tenir dificultats a l’hora d’associar les idees, passant d’un tema a un
altre sense connexió o donant respostes incoherents a les preguntes
que se li fan.
• Trastorns del moviment: el pacient pot mostrar alteracions motores en
forma de moviments agitats, repetitius o anormals.
• Alteracions cognitives: es poden produir alteracions de l’atenció, la
concentració i la memòria.
2. Símptomes negatius: sota aquesta denominació s’hi inclouen símptomes
que indiquen la disminució o l’absència de determinades conductes considerades normals:
• Disminució dels sentiments d’afecte cap a altres persones.
• Disminució o pèrdua de la capacitat per expressar les emocions (la
persona parla amb un to monòton, sense canviar d’expressió facial i
sense fer cap contacte visual).
• Pèrdua d’interès i motivació envers les activitats quotidianes.
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• Disminució de la capacitat per sentir plaer (anhedonia).
• Aïllament social.
• Abandó de la higiene personal.
La majoria de pacients experimenten períodes en què es produeix un empitjorament dels símptomes, especialment els positius (episodis psicòtics aguts), i
períodes en què la majoria dels símptomes gairebé desapareixen.
Creences errònies sobre l’esquizofrènia
La gran complexitat de l’esquizofrènia, junt amb el seu desconeixement per part de gran
part de la població, han propiciat l’existència de nombroses creences falses sobre aquesta
malaltia, com el fet de creure, per exemple, que les persones afectades tenen doble
personalitat o que són sempre agressives i perilloses. Amb un tractament adequat i un bon
suport familiar i social, la gran majoria de pacients aconsegueixen controlar els símptomes
dels episodis aguts, prolongar els períodes de remissió i portar una vida relativament
normal.

1.4.1 Tractament de l’esquizofrènia i pautes d’actuació
Com en la resta de trastorns mentals, el tractament de l’esquizofrènia és una
combinació de teràpia farmacològica i psicològica.
Els medicaments més utilitzats són els antipsicòtics, que, tot i que tenen importants efectes secundaris, són bastant efectius, sobretot a l’hora de disminuir els
símptomes positius de la malaltia, com les al·lucinacions i els deliris. S’acostumen
a prescriure quan es produeix un brot psicòtic, i s’allarga el tractament durant
almenys un o dos anys després de l’episodi.
Els antipsicòtics s’utilitzen sovint en combinació amb altres fàrmacs, com els
ansiolítics o els antidepressius.
Les teràpies psicològiques són especialment útils per ajudar el pacient a gestionar
millor els símptomes de les al·lucinacions i els deliris i per millorar els símptomes
negatius de la malaltia, com l’apatia o l’anhedonia. Entre les teràpies psicològiques més utilitzades hi ha les següents:
• Teràpia cognitivoconductual: l’objectiu és ensenyar el pacient a afrontar
l’estrès, a reconèixer els senyals inicials d’una recaiguda i a identificar
i modificar els patrons de pensament que el condueixen a sentiments i
conductes anòmales.
• Teràpia familiar: pretén proporcionar suport i educació als familiars
que conviuen més directament amb el pacient. L’objectiu és millorar
l’afrontament de la malaltia tant per part del pacient com de la família.
• Teràpia psicosocial: es tracta de reforçar l’adaptació i el funcionament
social i ocupacional del pacient, promovent la seva autonomia.

El matemàtic nord-americà John F.
Nash (1928-2015), guanyador del
Premi Nobel d’Economia l’any 1994,
patia esquizofrènia. La seva vida va
inspirar la pel·lícula "Una ment
meravellosa". Font: Peter Badge
(Wikimedia Commons).
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Pautes d’actuació davant d’una persona que pateix al·lucinacions
És probable que si ens trobem davant d’una persona que està patint una al·lucinació ens
sentim una mica espantats, ja que no podem veure ni sentir allò que està provocant que es
comporti de manera estranya. És possible que el pacient també sembli espantat.
Sense deixar de banda que hem de posar en coneixement d’un especialista qualsevol
episodi d’al·lucinacions que presenciem, ja es tracti d’un pacient, un familiar o un amic, és
bo saber com actuar. Hem d’intentar mantenir la calma i seguir les indicacions següents:

• Acostar-nos a la persona tranquil·lament mentre ens hi dirigim pel seu nom.
• Demanar-li que ens digui què li està passant i preguntar-li si se sent espantada o confosa.
• Dir-li que nosaltres no veiem ni sentim el mateix que ella, que es tracta d’una al·lucinació. Cal
evitar però entrar en una discussió si veiem que no ens entén o no ens creu; és important
que senti que pot parlar amb nosaltres del que li està passant.
• Parlar sobre l’experiència (si per exemple està sentint veus, preguntar-li quan han començat,
d’on venen, què diuen...) i preguntar si podem fer alguna cosa per ajudar.

Moltes persones deixen de tenir al·lucinacions just quan comencen a interactuar amb una
altra persona. Si veiem que l’al·lucinació persisteix, podem provar el següent:

• Suggerir a la persona que provi d’ignorar les veus.
• Suggerir-li possibles motius pels quals està patint una al·lucinació, com a estratègia per
ajudar-la a qüestionar el que està veient o sentint: falta de son, nivell baix de sucre a la
sang, deshidratació, estrès intens, febre, alcohol...
• Suggerir-li que escolti música o miri la televisió.
• Fer-la participar en alguna activitat.

Si observem que una persona amb esquizofrènia pateix episodis
d’al·lucinacions i/o deliris, cal comunicar-ho a l’equip assistencial
que en té cura, perquè pot ser necessari ajustar el tractament farmacològic.
Pautes d’actuació davant d’una persona que pateix deliris
Si ens trobem davant d’una persona que experimenta pensaments delirants, no l’hem de
tractar com si fos boja, ni encara menys renyar-la de forma agressiva, però tampoc li hem
de seguir el corrent. Cal seguir les pautes següents:

• Sense perdre la calma i amb una actitud neutra que no transmeti cap tipus de judici, hem
de fer que la persona parli dels pensaments que té, fent-li preguntes objectives. Si per
exemple pensa que algú li vol fer mal, preguntar-li qui, per quin motiu, des de quan té aquest
pensament, quins indicis el van portar a creure que tal persona li volia fer mal... Forçant que
la persona afectada articuli els pensaments delirants, estem obrint la porta a la possibilitat
que ella mateixa s’adoni de possibles errades de tipus lògic. Per exemple, si pensa que el
carter que li deixa cada dia el correu a la bústia de casa és un espia del govern, d’entrada
hem d’evitar riure’ns d’aquest pensament i, amb respecte i tranquil·litat, anar-li fent preguntes
que el portin a adonar-se que el carter passa cada dia per la casa de tots els veïns del barri,
que els caps de setmana i festius no passa, etc.
• No prendre’s les acusacions de manera personal, encara que vagin dirigides cap a nosaltres.
• Fer saber a la persona afectada que entenem els sentiments que li provoquen els seus
pensaments. Per exemple: “Entenc que ha de ser molt angoixant pensar que algú conspira
contra tu...”.
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• A través de l’observació, intentar esbrinar possibles desencadenants que semblin augmentar
l’ansietat i els deliris (televisió, ràdio, determinades visites, etc.).
• Animar la persona a centrar la seva atenció en l’aquí i l’ara, afavorint que la conversa giri al
voltant de la realitat immediata.

Com en el cas de les al·lucinacions, si detectem que un pacient, un familiar o un amic té
pensaments delirants, és imprescindible posar-ho en coneixement d’un especialista.

1.5 Els trastorns de l’espectre autista (TEA)
Els trastorns de l’espectre autista són trastorns del neurodesenvolupament que
afecten la comunicació i el comportament. Tot i que es poden diagnosticar a
qualsevol edat, les primeres manifestacions s’acostumen a detectar durant els dos
primers anys de vida.

Sèrie de televisió sobre el
TEA
La sèrie nord-americana
Atypical gira al voltant del
personatge del Sam, un noi de 18
anys que pateix un trastorn de
l’espectre autista.

Segons el DSM-5, les principals característiques que permeten diagnosticar
un TEA són:
• Dificultats en la comunicació i la interacció amb els altres.
• Interessos restringits i comportaments repetitius.
• Els símptomes afecten l’habilitat de l’individu per desenvolupar-se a
l’escola, la feina i altres àrees de la vida.
Cal tenir present que no hi ha dos individus amb el diagnòstic de TEA iguals i
que hi ha una varietat enorme pel que fa a les manifestacions i al grau d’afectació.
Podem trobar individus amb TEA amb altes capacitats i que no necessiten cap
tipus d’ajuda, al costat d’altres que gairebé no parlen i que mostren un grau de
discapacitat important.
En la següent llista es mostren algunes de les manifestacions que es poden observar
en persones afectades per TEA:
• Contacte visual escàs o inexistent.
• Dificultats per expressar les pròpies emocions (poca o nul·la expressivitat
facial) i per entendre el llenguatge corporal dels altres.
• Dificultat per ajustar el to, el ritme i el volum de la veu segons el missatge. A
vegades s’expressen en un to monòton i tenen dificultats per copsar els matisos d’un missatge oral que es dedueixen a partir de petites modificacions
en el to de la veu.
• Poca integració entre la comunicació verbal i no verbal (poden mostrar
expressions facials, moviments i gestos que no es corresponen amb el que
estan dient).

En la imatge s’hi mostren quatre
conductes típiques de molts infants
amb TEA: la hipersensibilitat auditiva,
la passió per determinats temes,
alinear objectes i la confusió en les
interaccions socials. Autor:
MissLunaRose12. Font: Wikimedia
Commons.

Recolzament psicològic al pacient.

24

Suport psicològic en situacions especials

• Dificultats per iniciar o respondre a les interaccions socials.
• Dificultats per mantenir una conversa en dos sentits (poden parlar llargament
d’un tema que els interessa molt sense donar oportunitat a l’altra persona
d’intervenir, ni adonar-se de quan l’altre ha perdut l’interès).
• Dificultats per entendre el punt de vista d’una altra persona o per predir o
comprendre les accions dels altres.
• Dificultats per processar els missatges orals (poden donar la falsa impressió
de tenir problemes d’oïda). Per a moltes persones amb TEA el llenguatge
no és sempre la millor manera de comunicar-se, ja que les paraules són
abstractes i poden tenir moltes interpretacions.
Pensar en imatges
Moltes persones amb TEA manifesten una capacitat notable i sovint per sobre de la mitjana
per processar informacions de tipus visual. Per a aquestes persones, l’experiència que
tenen del món s’articula en la seva ment en forma d’un gran banc d’imatges.

• Fer moviments repetitius amb els dits, les mans, els braços o tot el cos
(estereotípies motrius).
• Jugar amb les joguines d’una manera inusual (alineant cotxes, per exemple).
• Mostrar un interès intens i perseverant cap a temes molt concrets i sovint
poc habituals per l’edat.
• Repetir paraules o frases (ecolàlia) que acaben de sentir o que van sentir fa
temps. A vegades poden repetir frases que han sentit en un programa de
televisió, al metro, en una cançó, etc.
• Necessitat de mantenir les rutines diàries, manifestant una gran angoixa
davant dels canvis.
• Hiperreactivitat o hiporreactivitat davant certs estímuls sensorials (aparent
indiferència al dolor o la temperatura, hipersensibilitat i aversió envers
determinats sons o textures, olorar o tocar excessivament els objectes,
fascinació envers determinades llums o moviments...). La hipersensibilitat
sensorial fa que a moltes persones amb TEA els resulti molt difícil filtrar
el soroll de fons durant una conversa, de tal manera que la presència
simultània de sorolls de trànsit, música o altres persones parlant representa
una interferència molt important que dificulta que puguin centrar la seva
atenció en la conversa.
• A vegades les persones amb TEA poden tenir habilitats especials, i destacar
de forma molt notable en àrees artístiques o de coneixement.
La síndrome d’Asperger
Tot i que la síndrome d’Asperger va ser considerada durant anys com un trastorn
independent de l’autisme, a partir de la quarta edició del manual DSM va quedar inclosa
dins dels trastorns de l’espectre autista.
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Tot i que les persones afectades per la síndrome d’Asperger presenten les dificultats en la
comunicació social característiques dels TEA, es consideren pacients d’alt funcionament,
ja que mostren un llenguatge fluid i una bona capacitat intel·lectual, fins i tot superior a la
mitjana.

1.5.1 Tractament del trastorn de l’espectre autista i pautes d’actuació
No es coneix un tractament curatiu per al TEA, però hi ha diverses estratègies
d’ajuda dirigides tant als pacients com a les seves famílies:
• Informació sobre la malaltia.
• Estratègies per ajudar a millorar les habilitats comunicatives i emocionals.
• Estratègies per aprendre a gestionar les dificultats de comportament.
• Medicaments per ajudar a controlar determinats símptomes (hiperactivitat,
ansietat...).
Per la mateixa raó que no existeixen dues persones amb TEA amb les mateixes
característiques, no hi ha una única manera de comunicar-s’hi. Tot i així, a
continuació us oferim un petit recull de pautes d’actuació que us poden ser
d’ajuda si alguna vegada heu de tenir cura d’un pacient amb TEA:
• A l’hora de comunicar-se amb un pacient amb TEA, cal tenir cura de fer-ho
en un entorn tranquil, sense massa persones al voltant, evitant la presència
de sorolls o llums intenses que puguin representar una sobrecàrrega sensorial.
• És important fixar-se en la forma com el pacient es comunica amb els seus
familiars o acompanyants i, fins i tot, preguntar-los com ens hi hem de
dirigir. Així coneixerem una mica més l’estil comunicatiu del pacient i
estarem més ben preparats per interactuar-hi de forma eficaç i respectuosa.
No hem de perdre de vista que hi ha persones amb TEA molt intel·ligents i
que s’expressen oralment amb absoluta fluïdesa; en aquests casos, és lògic
que la persona se senti ofesa si d’entrada ens hi dirigim com si tingués algun
grau de retard mental.
• A l’hora de proporcionar qualsevol informació, cal limitar el nombre de
paraules que utilitzem, parlant a poc a poc i fent pauses. En determinats
casos pot ser bo repetir les paraules importants i acompanyar-les amb gestos
senzills (que indiquin, per exemple, que s’ha d’empassar una pastilla o
beure’s un suc). Si veiem que el pacient sembla que no ens escolta, podem
cridar la seva atenció cridant-lo pel seu nom i utilitzar algun tipus de suport
visual que reforci el missatge oral.
• Les persones amb TEA tendeixen a interpretar els missatges de forma literal,
per això es recomana evitar utilitzar la ironia, el sarcasme o expressions amb
doble sentit. Cal utilitzar un estil clar i sense ambigüitats.
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• És important mostrar-se pacient amb les dificultats de comunicació que
poden sorgir en interactuar amb una persona amb TEA, donant-li temps
perquè pugui entendre el que li volem dir o perquè s’expressi.
• Si el pacient s’estima més comunicar-se d’alguna manera especial (a través
de notes escrites o utilitzant un teclat, per exemple), és bo que ens mostrem
flexibles i que li facilitem les eines necessàries. Per a moltes persones amb
TEA, expressar-se a través de missatges de text fent servir el mòbil o un
ordinador resulta menys estressant que mantenir una conversa; d’aquesta
manera, tenen temps de digerir els missatges i pensar i redactar una resposta
sense la pressió d’interpretar correctament els senyals no verbals i sense la
necessitat de contestar de seguida.

1.6 Les demències
El terme demència és un terme general que s’utilitza quan es produeix un deteriorament greu de la capacitat mental que interfereix en la vida quotidiana. Engloba
una àmplia varietat de símptomes associats al deteriorament de la memòria i altres
habilitats del pensament, que tenen com a conseqüència la reducció de la capacitat
d’un individu per dur a terme les seves activitats diàries.
Envelliment i demència
Sovint es fa referència incorrectament a la demència en les persones grans amb els termes
senilitat o demència senil, com si el deteriorament mental fos un tret característic de
l’envelliment. La demència, però, apareix quan es produeix algun tipus de dany a les
cèl·lules cerebrals, de forma que s’interfereix la comunicació entre elles, amb la conseqüent
alteració del pensament, el comportament i els sentiments.

En funció de la possibilitat de recuperació, les demències es poden classificar en:
• Demències reversibles: estan causades per condicions mèdiques sobre les
quals es pot actuar, com traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals,
determinades infeccions, consum de drogues, alcohol o determinats fàrmacs
i deficiències hormonals o vitamíniques. En aquests casos, el tractament de
la causa pot millorar la demència i, fins i tot, es pot tornar a la normalitat
cognitiva.
• Demències irreversibles: encara que modificables, en la majoria dels casos
no es poden curar. La causa més habitual és la malaltia d’Alzheimer.
Altres causes són les demències de tipus vascular i les provocades per
altres malalties neurològiques degeneratives com la demència amb cossos
de Lewy, la malaltia de Huntington o la malaltia de Parkinson.
La malaltia d’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa consistent en
una destrucció progressiva i irreversible de les neurones cerebrals, que
provoca una disminució de les funcions intel·lectuals.
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En la malaltia d’Alzheimer es produeix una alteració de la personalitat i la
conducta, així com una pèrdua gradual de la memòria i la capacitat d’aprendre,
raonar, fer judicis, comunicar-se i dur a terme les activitats quotidianes.
S’han diferenciat tres fases en l’evolució de la malaltia d’Alzheimer:
1. Fase lleu: les persones afectades tenen oblits freqüents dels records més
recents, presenten signes d’irritabilitat i cert grau de depressió. A poc a
poc, s’accentua la pèrdua de memòria juntament amb la manca de percepció
dels propis dèficits. En les persones més joves apareixen dificultats per
desenvolupar-se normalment en el lloc de treball.
2. Fase moderada: a la pèrdua de memòria s’hi afegeix la confusió de llocs
i dates i la pèrdua de vocabulari. També són importants les constants
repeticions de la mateixa pregunta o acció, així com l’aparició de problemes
a l’hora d’identificar objectes comuns, persones conegudes, colors, sons
o olors. Sovint els pacients tenen dificultats per utilitzar objectes d’ús
quotidià. S’observen alteracions en el comportament de l’individu, i es poden produir casos d’agitació, inquietud, nerviosisme, depressió, irritabilitat,
agressivitat, pensaments delirants i al·lucinacions.
3. Fase greu: es produeix un deteriorament important de la persona afectada,
que es torna totalment dependent pel que fa a la seva cura personal
(alimentació, higiene i vestir). Perd la capacitat per parlar, entendre, caminar
i, progressivament, pot acabar adoptant una posició fetal. També és freqüent
que pateixin d’incontinència urinària i fecal. A més, pot arribar a no
reconèixer alguns dels seus familiars més propers i patir crisis epilèptiques.
La mort sol ser a causa d’infeccions respiratòries, embolismes pulmonars o
sèpsies urinàries.

1.6.1 Tractament i pautes d’actuació en les demències
Tot i que en algunes demències s’utilitzen medicaments per ajudar a controlar
determinats símptomes i per alentir la progressió de la malaltia durant un temps,
l’absència d’un tractament farmacològic curatiu i la perspectiva que la malaltia
avanci fan que una part molt important del tractament sigui adaptar l’entorn del
pacient a la nova situació. L’objectiu és mantenir al màxim la qualitat de vida i la
seguretat del pacient.
És important seguir les següents recomanacions:
• Guardar les claus de casa en un lloc ben visible al costat de la porta
d’entrada, per facilitar que el pacient es recordi d’agafar-les abans de sortir.
Es pot penjar un recordatori a la porta (imatge representant unes claus).
• Com que la porta és l’últim que es veu abans de sortir, pot ser un bon lloc
per penjar-hi missatges visuals que recordin al pacient que comprovi per
exemple si l’estufa del menjador o els focs de la cuina estan apagats.
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• Proporcionar al pacient un comandament a distància per a la televisió
i un mòbil amb números grans (en venda a botigues de parafarmàcia i
ortopèdies).
• Activar la ubicació del mòbil per facilitar la localització del pacient en cas
que es perdi.
• Configurar el mòbil del pacient de manera que els telèfons més importants
(112, familiars) siguin accessibles només prement un botó.
• Per facilitar el procés de selecció de la roba i el manteniment de l’ordre dins
dels armaris, deixar-hi només la roba imprescindible, guardant la que està
fora de temporada. La roba per a ocasions especials s’ha de guardar en un
lloc diferent que la roba de cada dia.
• Va bé guardar la roba interior en un lloc a part, com la tauleta de nit o una
calaixera. A la part frontal de cada calaix s’hi poden enganxar etiquetes que
indiquin la roba que hi ha a dins.
• A la cambra de bany és millor tenir-hi una dutxa que una banyera, evitant si
és possible les mampares de vidre, que poden causar talls en cas de caigudes.
• Posar catifes antilliscants dins i fora de la dutxa i si pot ser barres de suport
a la dutxa i al costat de la tassa del vàter per poder-s’hi agafar.
• Reduir al mínim els productes d’higiene personal, identificant clarament
amb etiquetes el contingut de cada envàs (xampú, gel de bany, pasta
dentífrica...).
• A la cuina es poden penjar notes (post-it) que indiquin on són els diferents
utensilis. Si el nivell cognitiu del pacient fa que no sigui recomanable que
cuini ell mateix, s’ha de desconnectar el gas o els fogons elèctrics per evitar
accidents.
• És important anar canviant els colors de les notes que pengem com a
recordatoris per evitar que deixin de cridar l’atenció del pacient.
• S’han de guardar els medicaments i els productes de neteja de la llar en un
lloc segur per evitar intoxicacions accidentals.
• Tenir cura que hi hagi una bona il·luminació dels espais diürns i nocturns
per on s’ha de moure el pacient.
• Realitzar periòdicament revisions de la capacitat visual i auditiva.
• Eliminar catifes i mobles innecessaris que poden provocar caigudes.
• Instal·lar baranes a les escales.
• Reduir el nombre de miralls per evitar que el pacient se senti confós o
espantat si no reconeix la seva imatge.
• Assegurar-se que el pacient porta alguna identificació (al voltant del coll o
del canell).
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• Distribuir en diferents llocs de la casa fotografies i objectes importants per
al pacient.
En el tractament de les demències s’utilitzen diverses teràpies no farmacològiques que tenen com a funció estimular les funcions intel·lectuals del pacient
i alentir d’aquesta manera la progressió de la malaltia. Exemples d’aquestes
teràpies són els exercicis d’estimulació de la memòria i la psicomotricitat o la
teràpia de reminiscència.
La teràpia de reminiscència
La teràpia de reminiscència té com a objectiu ajudar el pacient a recordar experiències del
passat a través d’objectes (una joguina de la seva època), fotografies, olors (una colònia,
una bola de naftalina), sabors, músiques (cançons de la seva època) o sorolls (una gravació
d’un xiulet de tren o una campana). D’aquesta manera, es “desperten” alguns records
ben establerts en la memòria del pacient, i alhora s’estimula la memòria i la capacitat de
conversar i comunicar-se.

Davant d’una persona afectada per una demència de tipus irreversible, com és
el cas de la malaltia d’Alzheimer, i tenint en compte que és previsible que la
malaltia evolucioni cap a un augment progressiu del deteriorament intel·lectual
i la dependència, es fa necessari prendre una sèrie de decisions abans no sigui
massa tard.
A casa o en una residència?
Davant la pregunta d’on estarà millor el malalt, a casa seva o en una residència, és
important tenir en compte els aspectes següents:
1. Un diagnòstic precoç de la demència permetrà a la persona malalta expressar la seva voluntat
sobre aquest tema abans que li sigui impossible prendre decisions.
2. La persona pot estar-se a casa sempre que rebi les cures humanes i sanitàries necessàries
per al seu benestar, però cal tenir present que a mesura que avanci la malaltia proporcionar
aquestes cures es pot tornar cada vegada més complicat.
3. En el cas de pacients que s’estan a casa, cal no oblidar que existeixen alternatives i recursos
que poden ser de gran utilitat per disminuir la sobrecàrrega de la persona o persones
cuidadores. És el cas dels centres de dia, els habitatges tutelats o les ajudes a domicili.
4. Optar per una residència que proporcioni atenció durant les 24 hores del dia és una opció
que s’haurà de sospesar entre el cuidador principal, la família i el metge, tenint en compte
la voluntat expressa del malalt. La decisió de portar la persona malalta a un entorn més
protector no és fàcil. Si el cuidador principal és un familiar (parella, fills), prendre aquesta
decisió acostuma a ser molt dur i dolorós. Així i tot, ha de prevaler el benestar del malalt i que
rebi les millors cures al seu abast. En aquest sentit, una residència pot ser l’opció que s’ajusti
millor a les necessitats de tots els implicats.

Vegem a continuació una sèrie de pautes d’actuació adreçades a les persones que
han de tenir cura d’una persona amb demència, ja siguin familiars, cuidadors o
professionals de la salut:
• Tenir present que caldrà anar adaptant el nivell del llenguatge a les noves i
constants limitacions que imposa la malaltia.
• Ser pacients amb les constants repeticions del pacient. Perdre la paciència i
reaccionar de forma brusca no serveix de res i pot ferir o espantar la persona.

Fer un llibre de la memòria, amb
dades biogràfiques, fets vitals
importants i imatges és un bon
instrument per ajudar el malalt
d’Alzheimer a situar-se en els seus
records i en la seva realitat actual.
Autor: Kalhh. Font: Pixabay.
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• Intentar mostrar-se receptius davant dels intents de comunicació del pacient.
• No alterar la rutina del pacient si no és necessari.
• Respectar els seus gustos i costums.
• La higiene i el bany són una font habitual d’ansietat per a les persones amb
demència; per aquest motiu és important oferir una ajuda discreta preservant
la seva independència tan temps com sigui possible.
• Cal estar preparats per afrontar comportaments difícils, a vegades fins i tot
agressius. En aquestes situacions s’ha de procurar mantenir la calma i donar
un cert marge al pacient, evitant renyar-lo com si fos un nen.
• En cas que es produeixin episodis d’al·lucinacions o pensaments de tipus
delirant, procurar distreure la persona fent que centri l’atenció en temes
reals. Si es tracta d’episodis greus o persistents, cal consultar amb un
especialista perquè valori si cal introduir algun fàrmac o ajustar la dosi
d’algun medicament.
• En cas que el pacient es mostri agitat, s’ha d’intentar tranquil·litzar mitjançant el contacte físic, sempre que no l’interpreti com un gest dominant.
• Evitar els enfrontaments.
• Si el pacient mostra canvis sobtats de comportament o detectem que té
algun tipus de malestar no del tot definit, cal consultar-ho amb l’equip
mèdic. La febre, la deshidratació, el restrenyiment, les infeccions (urinàries
o respiratòries) i els efectes secundaris dels medicaments poden ser la causa
del malestar o del canvi de comportament observat.
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2. El pacient terminal i les cures pal·liatives

El pacient terminal és aquell que pateix una malaltia terminal, és a dir, una malaltia avançada, progressiva, sense possibilitats raonables de resposta al tractament
curatiu i amb un pronòstic de vida limitat (setmanes o mesos).
La malaltia terminal precedeix la mort de la persona i és una fase que forma part
de la vida, de la mateixa manera que ho són el naixement i la resta de vivències de
la persona. Tanmateix, la perspectiva del final de la vida provoca un fort impacte
emocional en el pacient i en les persones del seu voltant.
Les expressions “malaltia terminal” o “fase terminal” poden ser viscudes pels
malalts i el seu entorn (cuidador i/o família) com a sinònims de no poder fer-hi
res, de fracàs o de frustració. Però és molt important recordar, fins i tot per part de
l’equip terapèutic, que sempre es pot fer alguna cosa per millorar la situació de la
persona malalta. De vegades, és tan senzill com escoltar les demandes del malalt,
agafar-li la mà, confortar-lo amb la paraula i comprometre’ns a estar disponibles.

Les cures pal·liatives són un dret de
les persones malaltes i el seu entorn
cuidador. Tothom hauria d’estar ben
assistit en el tram final de la vida i
poder morir dignament. Font:
truthseeker08 (Pixabay).

Les cures pal·liatives són el tipus d’atenció o tractament que s’ofereix a les
persones que, independentment de l’edat, tenen una malaltia terminal o es troben
en situació de final de vida.
L’objectiu de les cures pal·liatives o de la medicina pal·liativa és millorar la
qualitat de vida i disminuir el patiment (físic, psicoemocional i espiritual) tant
de la persona malalta com de les persones encarregades de la seva cura. És a dir,
l’objectiu no és curar el pacient sinó cuidar, alleugerir o consolar el seu patiment.
Per poder cobrir les complexes i canviants necessitats del pacient terminal, la
medicina pal·liativa requereix un treball en equip del personal mèdic, d’infermeria,
treballadors socials i altres professionals de la salut.
El tractament curatiu i el pal·liatiu d’una malaltia terminal tenen la
mateixa importància i es van alternant en funció dels problemes que presenta
la persona malalta, més que en funció del temps de vida previst. Cal evitar
l’acarnissament terapèutic o obstinació terapèutica.
Tot i que és difícil detectar amb precisió a partir de quin moment el tractament
i/o les proves diagnòstiques es tornen desproporcionats respecte de les necessitats
del pacient, el personal mèdic ha de mantenir, tant com sigui possible, la qualitat
de la vida que s’esgota i ha d’evitar emprendre o continuar accions terapèutiques
sense esperança, inútils o obstinades. Caldrà assistir el malalt fins al final, amb el
respecte que mereix la dignitat dels éssers humans.
L’eutanàsia activa és la mort provocada a petició del malalt terminal, sense
sofriments i amb mitjans adequats, considerada delicte en moltes legislacions.

L’acarnissament terapèutic
o distanàsia fa referència a
la prolongació, per tots els
mitjans mèdics, de la vida
d’un pacient en fase
terminal o crítica.
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L’eutanàsia passiva és la mort que s’esdevé quan, per tal d’evitar sofriments
inútils, no s’apliquen o es deixen d’aplicar els mitjans per prolongar la vida. Per
exemple, l’administració d’una dosi letal d’un fàrmac seria una eutanàsia activa,
mentre que no connectar el respirador a un pacient que el necessita seria passiva.
Cal tenir en compte que no és eutanàsia passiva el fet de no efectuar teràpies
desproporcionades o acarnissament terapèutic.
La sedació pal·liativa és una tècnica de cures pal·liatives que, amb l’autorització
prèvia del pacient, consisteix a administrar medicació que adormi profundament
els pacients terminals en fase d’agonia. La disminució de la consciència anul·larà
el patiment provocat per símptomes refractaris, és a dir, aquells que no es poden
controlar amb els tractaments habituals.
La sedació pal·liativa no es tracta d’un tipus d’eutanàsia perquè no pretén la
mort anticipada del pacient de forma deliberada, mitjançant l’administració
de fàrmacs a dosis letals, sinó disminuir la consciència per alleugerir el
patiment del pacient i sense accelerar la mort.

2.1 Situacions que requereixen cures pal·liatives
La majoria de persones que requereixen cures pal·liatives pateixen malalties
cròniques i progressives com:
• Càncer, inclòs l’infantil.
• Insuficiència cardíaca i/o renal i/o hepàtica i/o respiratòria.
• Algunes malalties minoritàries i de les motoneurones, com la malaltia de
Huntington i l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
• Malaltia de Parkinson.
• Demències avançades.
• Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida).
• Osteoporosi amb gran limitació física.

2.2 Detecció de la malaltia terminal
Les manifestacions clíniques que presenta el pacient terminal dependran de la
malaltia o malalties que pateixi, però sovint són canviants i poden ser intenses.
Per aquesta raó, cal una atenció sanitària continuada per poder detectar els signes
i símptomes, i tractar-los al més aviat possible. Caldrà valorar si un empitjorament
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és degut a una recaiguda de la malaltia o al fet que la persona es troba en els seus
últims dies de vida, quan és necessari atendre les demandes especials que presenta.
Una de les manifestacions a valorar és l’impacte emocional en el pacient
i el seu entorn cuidador. La por de l’evolució incontrolable de la malaltia
i les seves conseqüències (dolor, soledat, pèrdua d’identitat, etc.) és una
de les emocions predominants. També es pot manifestar com estrès, ràbia,
preocupació, cansament, insomni, depressió, ansietat, confusió i aïllament.
El dolor és un dels símptomes més freqüents i un dels més temuts. En ocasions,
els malalts tenen por que la progressió de la malaltia provoqui situacions de
patiment insostenible que superi totes les possibilitats mèdiques. És important
saber que actualment la medicina compta amb prou tractaments, farmacològics i
no farmacològics, per controlar i combatre el dolor.
Altres manifestacions clíniques freqüents de la malaltia avançada i terminal
Entre les manifestacions més habituals de la malaltia avançada i terminal hi ha:
• Anorèxia: manca o disminució de les ganes de menjar.
• Astènia: sensació de debilitat o cansament generalitzat a tot el cos, semblant a la que
s’experimenta després de fer un exercici físic fort.
• Caquèxia: es caracteritza per un amagriment intens, astènia, anèmia, apatia, edemes
mal·leolars i facials, pell seca, rugosa i de color groguenc, i síncopes.
• Deshidratació: disminució de la quantitat d’aigua de l’organisme com a resultat d’un
desequilibri entre l’aportació i les pèrdues d’aigua i/o sals minerals.
• Dispnea: sensació subjectiva de dificultat respiratòria associada amb un augment de l’esforç
per respirar. Quan és greu hi ha signes objectius, com l’augment de la freqüència respiratòria
(polipnea o taquipnea), l’augment de la profunditat de la inspiració, la dilatació dels narius i la
contracció dels músculs accessoris.
• Nàusees i vòmits.
• Restrenyiment o diarrea.

En l’agonia, és a dir, el període d’hores o de pocs dies en què la vida s’extingeix
progressivament, l’allitament, l’estat semicomatós, la dificultat per empassar
aliments (tant líquids com sòlids), les apnees i els sorolls respiratoris (estertors)
són els símptomes que es donen amb freqüència.

2.3 Recursos específics de cures pal·liatives
L’atenció en l’etapa final de la vida es pot rebre en el domicili, en els centres
d’atenció primària i en els centres hospitalaris (d’aguts, de mitjana o llarga durada).
Segons la complexitat de la situació en què es trobi la persona malalta, l’equip
sanitari responsable de l’atenció ha de facilitar els recursos més adequats a les
seves necessitats. Els principals recursos dels serveis sociosanitaris de cures
pal·liatives que trobem a Catalunya són:
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• Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES): són
equips sanitaris de valoració i suport de la persona malalta al domicili
formats per personal mèdic, d’infermeria i treballadors socials.
• Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA): són serveis sanitaris
interdisciplinaris d’atenció diürna ambulatòria que treballen a les consultes
externes dels centres sanitaris.
• Hospital de dia: són serveis d’atenció diürna ambulatòria destinats a persones amb malaltia avançada i terminal, que requereixen mesures integrals
de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en
règim ambulatori diürn.
• Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS): són
equips de suport especialitzats i interdisciplinaris que treballen en els
diferents serveis de l’hospital d’aguts donant suport en la valoració i control
de la població geriàtrica i les persones amb malaltia avançada i terminal.
També atenen pacients que han estat adreçats a aquestes unitats des de
l’atenció primària.
• Unitats de cures pal·liatives: són serveis d’hospitalització destinats a
malalts en situació de malaltia avançada o en procés de final de vida que
necessiten tractaments continuats en règim d’hospitalització. Aquest tipus
d’unitats poden estar en centres sociosanitaris o en unitats sociosanitàries
d’hospitals d’aguts.
• Equip mixt de cures pal·liatives infantils: són equips interdisciplinaris
de suport, ubicats en centres hospitalaris monogràfics infantils. Realitzen
activitats pròpies d’unitats de cures pal·liatives i equips PADES en funció
de les necessitats que presenten la persona atesa, el seu entorn cuidador i la
fase evolutiva de la malaltia.
• Recursos privats de cures pal·liatives: són unitats i/o equips assistencials
en centres de titularitat privada, que ofereixen atenció pal·liativa. S’inclouen en aquest grup recursos d’internament i recursos d’atenció domiciliària,
entre d’altres.

2.4 El rol del professional sanitari:
emocional
Els pacients necessiten que
els professionals sanitaris
que els atenen, tant mèdics
com de l’equip d’infermeria,
tinguin experiència clínica i
siguin competents, però un
abordatge purament
biomèdic és insuficient.

la informació i el suport

L’atenció que s’ofereix al final de la vida ha de proporcionar tant alleugeriment
del dolor (fisioteràpia, psicoteràpia, fàrmacs, etc.) i els altres símptomes físics,
com tractament de les necessitats psicològiques, emocionals, socials i espirituals,
malgrat que no sempre els professionals les atenen. Aquest suport ha de permetre,
en la mesura que sigui possible, proporcionar el màxim grau d’activitat i de
qualitat de vida a la persona malalta, així com acompanyament al seu entorn
cuidador i familiar. És a dir, proporcionar confort al pacient i les eines per poder
viure fins al moment de la mort.
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Convé classificar les malalties, no les persones. Cada persona és única i
necessita un tracte personalitzat. Hem d’intentar fugir de generalitzacions
o d’estereotips i de classificar les persones segons grups (cultura, patologia,
edat o alguna altra condició).
Per tant, conèixer i entendre les necessitats, expectatives i sentiments dels pacients
en atenció pal·liativa és fonamental per als professionals de la salut. Aquesta
informació ens permetrà poder oferir-los una atenció propera, humana i de qualitat.
Cal estar constantment atent a les necessitats i demandes personals dels pacients,
i a més estar molt pendent de l’evolució del pacient. Així com pot ser necessari
canviar en poques hores la medicació analgèsica, també poden canviar ràpidament
els desitjos de viure o les estratègies d’afrontament de la mort. Periòdicament, de
manera proactiva, cal que els professionals revisin si s’està donant resposta a les
necessitats que presenta la persona malalta i detectar nous problemes que puguin
anar apareixent. Ens haurem d’adaptar amb sensibilitat i flexibilitat.

Per aconseguir oferir una atenció de
qualitat, ens hem d’adaptar a
cadascú i definir un pla d’atenció
individualitzat, tot respectant la seva
voluntat, valors i prioritats. Font:
Rocco Rossi (Flickr).

Això requereix que s’ajudi la persona de manera empàtica i se li faciliti la
informació necessària perquè, juntament amb els seus familiars i els professionals
sanitaris, prengui la millor decisió informada sobre l’atenció que es vol rebre en
el marc d’una relació comprensiva i compassiva.

2.4.1 El dret a la informació
La Llei general de sanitat va establir el dret a que el pacient i els seus familiars rebin
“informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el procés, incloent-hi el
diagnòstic, el pronòstic i les alternatives de tractament”.
Personal d’infermeria i informació al pacient
És el metge responsable qui ha d’informar sobre el diagnòstic i el pronòstic. Ara bé, la
resta de professionals implicats, com ara el personal d’infermeria, no poden desentendrese’n. En la relació de proximitat que s’estableix entre el pacient i aquests altres membres de
l’equip, sovint sorgeixen demandes relacionades amb la informació. Hem de ser conscients
de la importància de no eludir-les i poder donar cabuda als dubtes, inquietuds o pors que
hi pugui haver al darrere, sense entrar en explicacions més tècniques que pertocarien al
metge responsable; i, per no introduir contradiccions ni desconcert, és bo que tot l’equip
conegui la informació que s’ha de donar.

Tanmateix, és el pacient qui té l’última paraula i acostuma a triar molt acuradament
a qui fa les preguntes fonamentals sobre el seu futur. Normalment demanarà la
informació crucial a aquella persona amb qui se sent més proper emocionalment,
independentment de la categoria professional que ocupi.
El dret a la informació no és sinònim de tenir-ne necessitat, i és aquesta darrera la
que ens ha de guiar. Per tant, haurem d’explorar i adaptar-nos a les preferències
personals del pacient, que, a més, recordem que canvien en una mateixa persona
al llarg del temps. Tothom té ganes de saber, però també té por de saber, i per
moments domina una part o l’altra. Cada malalt ha de poder mostrar el moment i

La família podrà ser
informada en la mesura que
el pacient ho permeti de
manera expressa o tàcita
(es deixa endevinar sense
ésser expressat
formalment).
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el grau en què desitja ser informat, i el professional, sense voler avançar-se, ha de
saber adaptar-hi el ritme i la forma.
La comunicació amb el malalt pot no ser fàcil: a ningú li agrada donar males
notícies i parlar de la proximitat de la mort. Però és un dret del malalt saber tot
el que se sap sobre ell, i la desinformació pot ser causa de sofriment més tard.
Si la informació produeix sofriment, la incomunicació en produeix encara més.
El professional ha d’assegurar-se sempre que el pacient ha entès la malaltia, el
pronòstic i el tractament, començant per comprovar el simple fet que el pacient no
tingui problemes auditius i que entén el que se li diu.
Conseqüències de no dir la veritat a un malalt
No comunicar la veritat a un malalt pot tenir conseqüències greus:

• La percepció de manca de sinceritat dels professionals i/o familiars provoca en el malalt
inseguretat, ansietat i desconfiança.
• Es priva el pacient d’un temps privilegiat per resoldre qüestions pendents, tant emocionals
com de caire pràctic.
• Exclou el pacient de la seva participació en l’elaboració del seu propi pla de cures
personalitzades.

Els pronòstics de supervivència es
poden basar en l’estimació clínica,
les estadístiques de la malaltia o en
algunes escales pronòstiques. Font:
Creative Commons.

Com a professionals, hem
d’ésser valents, no
respondre a preguntes que
no sabem i ser capaços de
dir: “Em sap greu, no ho sé”.

En qualsevol cas, no hem de mentir mai, la informació sempre ha de ser verídica.
De vegades, els professionals sanitaris tendeixen a ocultar parcialment el pronòstic
de la malaltia o a fer pronòstics de supervivència massa optimistes, amb el propòsit
de no fer sofrir el pacient o pensant que els fets visibles de la malaltia informaran
per si sols el pacient. És important comunicar el grau d’incertesa que, de vegades,
porta associada la informació transmesa. Per exemple, a la difícil però freqüent
pregunta del pronòstic de supervivència (“quant de temps em queda?”), la resposta
és sovint aproximada o inexacta.
Els professionals interaccionen contínuament amb el pacient i en aquesta relació
tenen el rol de ser els experts en gestionar aquesta situació tan difícil. Per tant, la
seva forma d’expressar la situació i d’acompanyar les persones pot modular les
emocions del pacient. Dir la veritat no vol dir que es comuniqui de forma brusca
i exhaustiva: cal aproximar-se a la veritat de forma progressiva fins on el pacient
vulgui. Cal evitar sortides falses, com respostes poc entenedores o ajustades al
nivell de comprensió del pacient, i les actituds evasives.
Algunes recomanacions per donar males notícies són:
• Parlar amb antelació, si és possible abans d’entrar a la fase d’agonia, de la
voluntat del pacient de ser informat i fins a on. Per exemple, fer-li preguntes
com: “Voldrà que li diguem tot el que anem descobrint de la seva malaltia?”.
També s’aconseguirà un efecte tranquil·litzador si s’expliquen de forma
anticipada les possibles complicacions i les seves eventuals solucions.
• Preguntar al malalt si prefereix una comunicació privada o la presència
d’alguna persona propera. Per exemple, caldria preguntar: “Li fa res si
parlem sols o vol que esperem la seva parella?”.
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• Donar un temps de preparació al malalt: ha de veure venir la mala notícia
i no rebre-la per sorpresa. Per exemple, comunicar-li: “Em sap molt de greu
haver-li de dir el que li he de comunicar”.

• Abans d’informar, cal preguntar al pacient quina és la informació que
ja sap i què li fa por. S’han d’escoltar i respondre les seves preguntes.
Les preguntes ens mostren les seves necessitats i preocupacions, i s’han de
promoure (portar a la imaginació o a la memòria per associació d’idees) i
no només esperar-les.

• La mala notícia s’ha de verbalitzar amb paraules planeres, sense ambigüitats
i evitant les pors que ens hagi transmès i sense estendre-s’hi massa. En
el moment de donar la mala notícia, gran part de la comunicació no és
verbal, i sovint allò que queda més gravat, més que les paraules utilitzades,
és l’actitud amb què es va comunicar. S’han de reconèixer i contenir
les pròpies emocions. El pacient viurà malament que mostrem sorpresa o
altres respostes emocionals davant de la progressió de la malaltia, i pitjor
encara si ens mostrem insensibles. Una actitud propera, serena i considerada
(“Em sap greu, hauria preferit que tot hagués anat millor”) mostra empatia,
respecte i voluntat d’ajuda per fer front a la nova realitat. La informació no
pot sonar a claudicació professional, a que no hi ha res a fer. Tan important
és dir allò que no es pot fer com emfatitzar allò que sí que es pot fer: estarhi a sobre, no deixar-lo sol, cuidar els símptomes, evitar-li dolor, continuar
estant oberts a comunicar, a respondre dubtes i a ajudar a prendre decisions.

• Després de comunicar la mala notícia, cal estar molt atents a atendre la
resposta emocional del pacient, que pot anar en augment. La reacció emocional pot ser de negació, ràbia o desconsol. Els pacients necessiten respecte
i reconeixement de les seves experiències. Especialment quan se senten
vulnerables i emocionalment aclaparats, necessiten que els professionals
reconeguin el seu sofriment i els donin permís per patir. Si no, els pacients
poden sentir frustració i soledat. Conèixer aquestes reaccions normals pot
ajudar a acceptar-les, a contenir-les i a atendre-les.

Estar preparats per a la reacció aïrada
S’ha de comprendre la circumstància de greu alteració emocional i acceptar el dret
de sentir-se aïrat. Cal recordar que la ira acostuma a seguir un procés característic:
primer d’explosió incontrolada, després d’alentiment i disminució gradual, i finalment de
normalització progressiva i recuperació del control racional. Per tant, és important mantenir
la calma, no contestar mentre crida la persona, deixar buidar les emocions de manera
comprensiva, sense veure-hi només un atac personal, i recordar que en els primers
moments els raonaments lògics no s’assumeixen de seguida. Les manifestacions aïrades
s’han de tolerar i tan sols intentar limitar si són excessives, massa llargues i teatrals, i
alteren excessivament l’entorn. Progressivament cal reconduir la situació cap a qüestions
positives, com per exemple dient-li al pacient: “Ara està tranquil, però” o “Està ben
controlat”.

A l’apartat “Gestionar
situacions difícils” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària”
s’aprofundeix en com cal
gestionar situacions
difícils.
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2.4.2 El suport emocional
Per poder proporcionar un bon suport emocional, cal tenir en compte que el
pacient terminal i el seu entorn cuidador travessarà diferents moments o fases
psicològiques. Tot i que no apareixen a tothom per igual ni en el mateix ordre,
les fases que travessa el malalt terminal són les següents:
• Negació: quan es rep la notícia, hi ha un predomini de les emocions
relacionades amb la por. La negació és una forma d’evitar la resposta
emocional intensa i de fugida que provoca la por. Rebutjar la realitat permet
suportar la idea de la pèrdua de la vida.
• Ira o ràbia: predomini de l’emoció d’impotència i també de disconformitat
amb la situació, amb la perspectiva del final de la vida i amb l’actuació dels
que l’envolten, entre d’altres. Això provoca la vivència i l’expressió de la
ira o ràbia contra tot i contra tothom.
• Negociació: predomini de la il·lusió o esperança que la situació es resoldrà.
Sigui raonable o imaginada, concedeix una treva que disminueix temporalment el patiment.
• Depressió: a mesura de que la malaltia es fa més evident i que augmenta la
consciència del pronòstic, apareix un predomini de la tristesa en diferents
graus i formes, des del plor fins al mutisme.
• Acceptació: el pacient és plenament conscient de la situació i es prepara
per a la mort. Hi ha un predomini de la tranquil·litat i la pau, és un intent
d’arribar al màxim benestar possible.
L’acompanyament correcte en cadascuna de les fases donarà confort i benestar
al pacient, però hem de recordar que els professionals sanitaris, com a persones
que són, tenen les seves emocions i de fet també experimenten algunes de les
fases comentades. Per exemple, poden experimentar la negació al comprovar que
els esforços per aturar la malaltia o alleujar els símptomes no són tan efectius
com esperaven. De la mateixa manera, encara que no expressada, poden sentir
ira per l’avenç de la malaltia o per la poca sintonia emocional o per la manca
de comunicació amb el pacient. El fet que les fases poden no ser sincròniques
en pacient, cuidador, família i professionals sanitaris, fa que les emocions siguin
diferents per cadascú a cada moment i que sigui difícil la sintonia emocional.
Per acompanyar i donar suport emocional a la persona malalta i als qui l’envolten,
els professionals sanitaris han d’adquirir i posar en pràctica les següents competències:
• Consciència emocional: quan ens acostem a ajudar el pacient o la seva
família, és imprescindible tenir consciència del nostre estat emocional,
perquè és molt difícil donar suport quan nosaltres mateixos el necessitem. Si
el nostre benestar emocional és baix, serà difícil identificar l’estat emocional
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de l’altre i les seves necessitats, per la qual cosa serà impossible establir una
relació empàtica. És necessari saber nomenar correctament les emocions,
per poder expressar correctament les que sentim, i poder identificar i
entendre les dels altres.
• Comunicació efectiva: cal desenvolupar estratègies útils de comunicació,
tant per a la transmissió de la informació com per a una escolta activa.
• Acompanyament empàtic o sintonia emocional: consisteix en aconseguir
una connexió emocional amb el pacient. Cal ser sensible a les seves
emocions i al grau de benestar o malestar que li provoquen. Cal també
mostrar comprensió per aquestes emocions, perquè la percepció d’ésser
comprès millora el benestar del pacient. La comprensió de les emocions
implica acceptar-les i respectar-les. En altres paraules, cal modificar la
nostra resposta emocional i adequar-la a la situació emocional del pacient.
Adquirir aquesta competència requereix un entrenament per poder autoregular les pròpies emocions.
• Reconduir l’esperança: l’esperança proporciona confort en circumstàncies negatives, i molts pacients amb mal pronòstic, o fins i tot en l’agonia,
prefereixen viure en el dubte per tal de mantenir precisament l’esperança.
Els professionals no haurien de promoure l’esperança no realista, basada
en que passi el que no és probable i que no depèn de cap acció, perquè
la destrucció d’aquesta esperança per l’evolució de la malaltia pot ser
encara més dolorosa. Això sí, s’ha de respectar mentre el malalt hi troba
una manera de conviure amb el dolor, una forma de descans per poderlo suportar i potser superar; aquesta esperança s’ha de comprendre sense
encoratjar-la. Hi ha altres esperances, potser petites, que sí que és bo saber
estimular: les que afavoreixen incidir en el propi futur. Per exemple, que
no se l’abandonarà, que podrà anar a casa els caps de setmana, que els seus
desitjos seran respectats, que els que quedin se’n sortiran i el recordaran bé,
que es perdoni i pugui ser perdonat. El malalt pot sentir que relliguen el seu
passat amb el futur que té davant, que encara val la pena treballar i viure
el que li queda per influir en les seves situacions i esperar-ne alguns fruits.
Això afegeix valor, i per tant dona més sentit al present que viu.
• Automotivació: cal establir objectius positius realistes en el seguiment de la
malaltia. Per exemple, deixar clara la impossibilitat de curació i definir com
a objectiu positiu la resposta al tractament o el bon control dels símptomes.
• Autonomia emocional: cal potenciar-la per millorar la nostra autoestima i
per poder seguir essent útil al pacient i al seu entorn. Per aconseguir-ho hem
de ser capaços de reconèixer els aspectes positius de la nostra feina, com el
bon acompanyament al pacient, però també els nostres errors i limitacions.
També hem de ser capaços de reconèixer la necessitat d’ajuda o de formació
per millorar les nostres mancances. Aconseguir confrontar i millorar una
mancança, buscant ajuda i formació, millorarà la nostra autoestima.
• Cooperació amb la família, cuidadors i altres professionals: cal transmetre i fer entendre que tots estem en el mateix equip, i que compartim
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Recomanem repassar
l’apartat “La comunicació
en l’entorn sanitari” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària”,
especialment els apartats
de “Comunicació no
verbal” i “Escolta activa en
l’entorn sanitari”.
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el mateix objectiu. Cal facilitar horaris i espais adequats de comunicació,
un bon compliment de les cites, comprendre retards i absències, facilitar
l’expressió dels seus dubtes i resoldre’ls.
• Resolució de conflictes: la majoria de conflictes parteixen d’un problema
de comunicació, d’un malentès o d’un prejudici. Per això, és fonamental
preguntar a totes les parts implicades i entendre bé què demanen i què els
ha fet més mal de la situació.
• Assertivitat: cal aprendre a dir també les coses negatives o incòmodes per a
les altres persones, sempre que sigui convenient que els siguin comunicades.

2.5 Voluntats anticipades
Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d’edat, amb
capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable,
per tal que les tingui en compte quan ella es trobi en una situació en què les
circumstàncies no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat sobre les
actuacions mèdiques (opcions terapèutiques, sedació, trasllats, ubicació, etc.) i
els límits que cal posar-hi.

Les voluntats anticipades són una forma d’expressió de l’autonomia de les
persones a l’hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual
constitueix un dret avalat èticament i legalment.
Es formalitzen en forma del document de voluntats anticipades (DVA), amb l’objectiu de mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar
la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.
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3. Suport emocional a la persona cuidadora i a la família

Molts de nosaltres hem tingut, tenim o tindrem al nostre voltant persones dependents. L’augment de l’esperança de vida i la reducció de les estades hospitalàries
fan que cada vegada hi hagi més persones que viuen al domicili particular, amb
pèrdua d’autonomia física, mental o sensorial.
En general, tot i que les persones dependents compten amb el seguiment i el suport
del sistema sanitari, és la persona cuidadora principal qui assumeix la majoria
d’activitats i responsabilitats de l’atenció domiciliària, qui coordina les cures i
n’assegura la continuïtat. Normalment és la persona que conviu més hores amb el
pacient i té més risc de desgast emocional.

La dependència és la necessitat
d’ajuda per dur a terme les activitats
bàsiques de la vida diària, derivada
de l’edat, la malaltia o la discapacitat.
Font: Paul (Flickr).

La persona cuidadora principal o informal és aquella que atén de manera
continuada una persona en situació de dependència, ja sigui un familiar o no. En
el nostre entorn, la gran majoria són dones (parella, filla, nora, etc.), amb una
edat mitjana al voltant dels 50-55 anys, i comparteixen el domicili amb la persona
cuidada.

3.1 L’impacte de l’atenció en la persona cuidadora i la família
Cuidar una persona dependent pot ser una experiència satisfactòria i gratificant,
que aporta molts aspectes positius per al desenvolupament personal.
Veure ben atesa la persona dependent proporciona benestar emocional a la persona
cuidadora i a la família. Els cuidadors, a més, en veure que van fent front als
reptes que van sorgint i descobrir noves aptituds i habilitats pròpies, s’enriqueixen
personalment i experimenten una sensació d’utilitat i una millora de l’autoestima.
Malgrat això, cuidar també és una experiència difícil i que pot comportar diversos
riscos.
Tasques i responsabilitats del cuidador
Les tasques i les responsabilitats del cuidador inclouen:
• L’ajuda per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària (rentar-se, vestir-se,
menjar, desplaçar-se, etc.)
• L’atenció a les necessitats d’afecte.
• Assegurar el funcionament de la llar (manteniment, subministraments, seguretat, etc.).
• La promoció de l’autonomia personal.

Per tradició, la família ha assumit una part important de les cures de la gent
gran i dels pacients amb malalties cròniques incapacitadores, visquin o no en

La gratitud genera una experiència
positiva en les persones cuidadores,
que se senten estimades i
enforteixen els vincles amb la
persona atesa. Font: British Red
Cross (Flickr).
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el mateix domicili. Però, sovint, dins del nucli familiar aquestes tasques no han
estat repartides de forma equànime entre els seus membres. La rotació familiar
o substitució del cuidador principal es dona en molts pocs casos. La majoria de
cuidadors comparteixen domicili amb el pacient dependent i presten cures, moltes
vegades, de forma permanent i continuada.
Per tot això, cuidar una persona és una tasca no exempta de riscos que afecta
diversos àmbits de la vida de la persona que l’assumeix.

La intel·ligència emocional
implica processar de
manera racional les
respostes emocionals.

La salut emocional de la persona cuidadora és un dels àmbits de la vida on
l’impacte de la cura del pacient pot ser més profund. La interacció emocional
entre el cuidador i la persona malalta és molt intensa i la sintonia (connexió)
que s’aconsegueixi és de gran importància per al benestar de tots dos.
La millor o pitjor sintonia emocional entre el cuidador i el pacient dependrà
de diversos factors personals de tots dos. Les persones poden tenir una major
o menor capacitat natural per tolerar i superar les situacions adverses, més o
menys coneixement tècnic de la situació, diferent grau de maduresa i intel·ligència
emocional, entre d’altres.
El fet que la persona cuidadora principal sigui un familiar no pressuposa una
millor relació emocional amb el malalt. Hi ha situacions, com per exemple
la incontinència d’esfínters o la nuesa durant el rentat i el canvi de roba, que
provoquen un sentiment de vergonya no només en el pacient, sinó també en el
cuidador, especialment si és un familiar.
La por és una de les emocions predominants; es pot manifestar en formes i
intensitats diferents, però majoritàriament ve motivada per la possible evolució de
la malaltia i la incertesa de si es podrà controlar la situació, especialment pel que
fa a les cures i la continuïtat d’aquestes. Aquesta por pot conduir a un sentiment
d’excessiva preocupació, de demandes excessives i sobrecàrrega als cuidadors.
També pot conduir a un bloqueig cognitiu amb negació de la gravetat de la situació.
Tant la sobreprotecció com la negació de l’evidència repercuteixen negativament
en el pacient i els cuidadors.
Una de les conseqüències que cal evitar, en relació amb la por a la malaltia, és
el pacte de silenci que es pot produir quan el cuidador i l’entorn del pacient
no verbalitzen el diagnòstic i/o el pronòstic de la malaltia. Això pot dificultar
l’expressió oberta dels sentiments reals, dificultar la sintonia emocional i provocar
una situació encara més complexa.
També són freqüents els dubtes, els conflictes interns, els sentiments de culpabilitat i de desesperança. Tot això sovint provoca ansietat i depressió.
Altres àmbits de la persona cuidadora que poden veure’s afectats
• La salut física: la sobrecàrrega física i emocional pot provocar cansament, dolor muscular,
mal de cap, mal d’esquena i trastorns del son, entre d’altres símptomes.
• La família: poden produir-se canvis importants en els rols i els patrons de conducta dels seus
membres, així com tensions i dificultats en les relacions i en la comunicació.
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• Les relacions socials i el temps de lleure: es redueixen considerablement o fins i tot
desapareixen, perquè les tasques de cura d’una persona dependent requereixen una gran
quantitat de temps.
• L’àmbit laboral i econòmic: sovint els cuidadors han de reduir la seva jornada laboral i, fins
i tot, en alguns casos no poden mantenir la seva ocupació, un element fonamental per al
desenvolupament personal. Aquesta decisió comporta, a més, la disminució dels ingressos
econòmics.

L’impacte o resposta familiar que provoca la malaltia d’un dels seus membres pot
ser diferent segons la família, però també pot variar dintre de la mateixa família
en funció del moment. Els factors que fan variar la resposta són: la gravetat de
la malaltia, el membre de la família afectat (fill/a, pare/mare, avi/àvia, etc.), la
situació socioeconòmica familiar (incloent-hi que el malalt pot ser un aportador
important de recursos), els recursos d’ajuda, la relació afectiva entre els familiars
i l’experiència prèvia dels familiars al davant de la malaltia.
L’afrontament de la malaltia per part de la família es pot estructurar en tres fases:
1. Fase de desorganització: es produeix quan es declara la malaltia d’un dels
familiars i agafa per sorpresa la resta. La resposta dels familiars pot ser
similar a la del mateix pacient, essent la negació la resposta més freqüent,
amb l’objectiu d’eliminar temporalment l’ansietat. Altres respostes són la
trivialització, evitació, abandonament, frustració, ira, culpabilitat, resignació, etc. L’actitud dels familiars no ha de ser sincrònica a la del malalt.
Freqüentment, els familiars continuen negant la malaltia quan aquesta ja ha
estat acceptada pel pacient. En aquesta fase, l’estrès familiar es tradueix en
ansietat, i fins i tot pànic. També pot aparèixer la depressió.
2. Fase de recuperació: s’assoleix quan els familiars han superat l’impacte
inicial de la malaltia del familiar, i assumeixen la realitat. L’actitud en
aquesta fase acostuma a ser pràctica i es busca informació més completa
sobre la malaltia, les possibilitats terapèutiques, etc.
3. Fase de reorganització: s’estabilitza l’assimilació de la nova situació
familiar, amb nous rols i tasques per a cada membre de la família, tant en
l’organització de la cura del malalt com en les tasques domèstiques. És
important tenir en compte que els nous rols i tasques no haurien d’alterar la
participació activa del familiar malalt.
La història emocional i la riquesa de la relació entre cadascun dels familiars i el
pacient condicionen el benestar emocional de les dues parts. La reconciliació, la
retrobada i el perdó acostumen a tenir un efecte tranquil·litzador tant en el familiar
com en el pacient.

3.2 Consells d’autocura per a la persona cuidadora
Quan es comença la tasca de cuidador per primera vegada, és difícil ser conscient
de les moltes responsabilitats que caldrà anar assumint. És molt recomanable, si
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és possible, que el nucli familiar reparteixi les tasques per evitar la sobrecàrrega
física i emocional de la persona cuidadora, i una possible claudicació. Aquesta
assignació de tasques ha de ser clara i precisa. D’aquesta manera, disminueixen
els conflictes i l’estrès dins de la família.
Ajudar una persona dependent no hauria de significar trencar amb la pròpia vida
quotidiana. És freqüent que els cuidadors s’oblidin de si mateixos, deixant de
banda aquells aspectes importants relacionats amb els seus propis interessos i
necessitats. Fins i tot es donen casos d’abandonament de la feina per dedicar
més atenció al pacient. És imprescindible, encara que dificultós en determinades
ocasions, que el cuidador segueixi mantenint les seves relacions socials i d’oci per
enfortir el seu benestar emocional.
Per ajudar a aconseguir aquest objectiu, des del sistema sanitari i altres organitzacions socials es programen serveis que ajuden a evitar o a disminuir el sobreesforç
del cuidador, com per exemple els assistents socials, grups de voluntariat, agrupacions d’afectats, els programes d’atenció domiciliària, els centres de dia i els
ingressos temporals del pacient, que permeten al cuidador recuperar-se físicament
i psíquicament.

El cuidador informal també hauria de rebre informació i ser conscient que
cuidar-se és necessari per cuidar els altres. La seva salut física i emocional
condiciona la qualitat i l’efectivitat de l’atenció que ofereixen i, per tant,
l’autocura esdevé una de les seves responsabilitats principals.
Hi ha algunes recomanacions que els ajudaran a tenir cura d’ells mateixos i que
puguin trobar un equilibri entre la satisfacció de les seves necessitats de salut i les
de la persona que atenen:

Les persones properes proporcionen
el suport emocional i seran les
primeres a detectar els senyals de
sobrecàrrega. Font: Nic McPhee
(Flickr).

• Organitzar el temps per evitar l’aïllament: una estratègia per gestionar
millor el temps és definir un pla de cures en col·laboració amb els professionals que atenen la persona cuidada. Per elaborar-lo, cal que identifiquin
quines cures han de procurar, amb quina periodicitat i en quin moment del
dia. Establir el temps que requereixen i especificar amb quins recursos
de suport poden comptar per desenvolupar-les (serveis públics o privats
d’ajuda, altres familiars, etc.). En cas que no disposin de temps, cal
prioritzar les que es considerin fonamentals. El cansament o la falta de
temps pot fer que es deixin de banda les persones més properes, i això acaba
generant situacions de tensió, però és ara quan és més necessària la relació
amb elles. Cal procurar reservar una estona al dia per cultivar les relacions
personals i buscar suport. El contacte amb familiars, amics i coneguts
és fonamental per viure i compartir experiències positives, contribueix al
benestar personal i ajuda a alleugerir la sensació de càrrega.
• Demanar ajuda: és important no intentar fer-ho tot un mateix. Cal demanar
ajuda i compartir les tasques, potser amb la col·laboració d’altres familiars o
unes hores setmanals d’assistència professional. Potser en alguna ocasió es
rebutja l’ajuda perquè es considera que ningú atendrà la persona dependent
tan bé com ells o bé perquè se senten els únics responsables de les tasques
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de cura i no volen traslladar la càrrega a cap altra persona del seu entorn.
En aquest sentit, cal tenir clar que és impossible arribar a tot arreu, que
hi ha moltes formes vàlides de fer les coses i que demanar i acceptar
ajuda no és un signe de debilitat. Deixar-se ajudar i ensenyar per altres
familiars o cuidadors professionals i compartir amb ells el dia a dia de la
cura del malalt és una actitud positiva per al cuidador. També són molt
útils els grups o associacions de cuidadors de persones amb dependència.
Trobar-se amb altres persones que tenen cura de persones dependents i
compartir experiències, problemes i emocions amb elles, és de gran ajuda
per alleugerir la sobrecàrrega i permet aprendre com millorar la cura del
malalt i d’un mateix.
• Descansar: per cuidar altres persones, el primer és trobar-se bé un mateix.
Procurar un descans suficient és fonamental per al benestar físic, mental i
emocional. És probable que les responsabilitats com a cuidador no permetin
dormir tant com es necessita durant la nit, i per això és important que
durant el dia s’aprofitin les estones en què es pugui descansar. Si apareixen
dificultats per dormir, cal consultar-ho amb el personal mèdic o d’infermeria
de referència.
• Tractar bé el malalt: entre les moltes tasques i responsabilitats que
la persona cuidadora ha d’atendre per aconseguir cuidar bé la persona
dependent, el respecte i l’afecte haurien d’estar sempre presents. El tracte
impersonal, fred, rutinari o despectiu, provocarà patiment i ansietat intensa
en el pacient i al mateix temps acabarà alterant l’equilibri emocional dels
seus cuidadors. El respecte i l’afecte cal mostrar-lo cada vegada que
s’estableix una comunicació. La bona comunicació millora la qualitat de
l’atenció, facilita la col·laboració de la persona amb dependència, beneficia
la seva relació amb la persona que la cuida, i també ajuda a la resolució
dels conflictes. Cal crear un clima de comunicació comú i distès, que
també ajudarà a fer més fàcil i assumible la tasca del cuidador. No hem
de confondre el bon tracte amb el servilisme: és un error fomentar la
dependència. És important que la persona dependent mantingui certa
autonomia, animar-la a fer per ella mateixa tot el que pugui i posar límits a
les seves demandes, fins i tot quan s’enfadi.
• Gestionar les emocions: cal tenir cura del benestar emocional, reservar
temps per a un mateix, relaxar-se i buscar distraccions. També no renunciar
a les aficions i interessos. És important deixar-se ajudar per aprendre a
afrontar la nova situació, i procurar compartir els pensaments, dubtes i
emocions amb persones de confiança i/o amb professionals de la salut.

També cal escoltar els senyals d’alarma. Quan el cansament o el desànim
guanyen terreny, no s’ha de seguir endavant costi el que costi. És el moment
d’aturar-se i dedicar-se una mica d’atenció abans d’arribar a la sobrecàrrega.
• Seguir una alimentació saludable: consumir una dieta variada i equilibrada és fonamental per mantenir un bon estat de salut i obtenir l’energia que
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es necessita per afrontar les tasques de cura. En molts casos, és habitual
perdre els hàbits alimentaris, saltar-se àpats o menjar qualsevol cosa sense
cap disciplina horària. Malgrat això, cal intentar gaudir de la satisfacció de
menjar, a taula i amb moderació.
• Practicar activitat física: la pràctica d’activitat física ajuda a alliberar
tensions, a combatre l’estrès i a assolir l’agilitat necessària per atendre les
necessitats de la persona amb dependència, especialment les relacionades
amb la mobilitat. En cas de tenir l’hàbit de practicar algun esport, cal
procurar seguir-lo practicant, mitjançant una bona organització del temps
o demanant ajuda, durant una estona, per compartir la cura del malalt.

3.3 El suport del professional sanitari

A l’apartat “La síndrome
del cuidador”, d’aquesta
mateixa unitat, s’explica la
síndrome de sobrecàrrega
del cuidador.

El paper del professional sanitari és avaluar les persones cuidadores i ajudar-les
de la millor manera possible:
• Realitzant una valoració per saber com ha afectat la malaltia al cuidador
i familiars. Caldrà estar alerta, especialment, del risc de sobrecàrrega o
claudicació del cuidador principal.
• Afavorint la comunicació entre la família i el pacient, amb la finalitat que
s’eviti la prolongació de la negació o qualsevol altra actitud respecte de la
malaltia del pacient, i permetent l’exteriorització dels sentiments.
• Informant la persona cuidadora i la família: els professionals tenen una
influència important en les emocions dels cuidadors i familiars, ja que són
els professionals de referència. Per tant, la seva manera d’expressar la
situació i d’acompanyar les persones pot modular l’impacte emocional de
la cura. És a dir, és important el que es diu i com es diu. Cal recordar que
correspon al facultatiu ser el primer a informar sobre la malaltia, diagnòstic,
tractament i pronòstic. També és molt important recordar que és el pacient
i no la seva família o cuidador qui té preferència per conèixer tot allò que
desitgi saber, així com el dret a la confidencialitat, és a dir, que no es reveli
el secret professional a la família o cuidador. El personal d’infermeria ha
d’actuar completant la informació donada pel facultatiu, i aclarint dubtes i/o
fent-los arribar al facultatiu. Els professionals ajuden el cuidador oferint-li
tota la informació necessària per fer front a la situació global del pacient
i a l’evolució de la malaltia. La informació concreta dona seguretat, evita
visites innecessàries als serveis d’urgència i ajuda a prendre decisions. Si
el cuidador se sent part de l’equip pel que fa a la planificació de cures,
sentirà que té més suport, augmentarà la seva autoestima i disminuirà la
seva ansietat.
• Donant suport per ajudar a expressar les emocions i dubtes: la sobrecàrrega física i emocional que suposa la cura d’una persona amb dependència
pot conduir a tenir pensaments i sentiments erronis, com ara culpabilitat
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per dedicar-se temps a ells mateixos o la convicció que són els únics
responsables del benestar del malalt. En el moment que comença el procés
de la malaltia també es poden iniciar diversos dols, com la pèrdua de les
activitats i la relació que es tenia amb la persona cuidada. Per això, és
important intentar identificar, analitzar, acceptar les seves emocions i ferlos saber que no han de sentir-se culpables per experimentar-les, així com
la necessitat de deixar-se ajudar per afrontar la nova situació. També cal
ajudar a expressar la possible frustració associada al rol de cuidador i, davant
d’un cas de potencial claudicació, es procura distribuir les tasques entre
els diferents familiars i, si no és possible, cal proposar la presència d’un
cuidador contractat perquè ajudi en les tasques de la llar i del pacient.

És positiu fer saber a la persona cuidadora i a la família que, al cap d’un
temps, l’experiència de la cura ajudarà a encaixar millor les pèrdues i
l’impacte emocional.

• Oferint recursos encaminats a evitar o disminuir el sobreesforç del
cuidador: cal informar sobre els recursos disponibles al sistema sanitari,
com els centres de dia, assistents socials, grups de voluntariat i agrupacions
d’afectats. Des dels programes d’atenció domiciliària es fan tasques per
disminuir l’estrès que causa tenir un pacient a càrrec en el propi domicili.
Ja des de la primera visita, els professionals de la salut identifiquen el que
serà el cuidador principal, les seves capacitats, aptituds i disponibilitat per
fer front a aquesta situació que, a més, tindrà una durada indeterminada. En
tot moment es facilita el contacte amb els professionals per a l’aclariment
de dubtes o problemes que puguin sorgir en el dia a dia al domicili.
Ocasionalment es recorre a ingressos temporals del pacient per permetre
al cuidador recuperar-se físicament i psíquicament.
Així i tot, moltes situacions de llarga durada acaben en ingressos definitius en
centres geriàtrics o sociosanitaris. Però, fins i tot en aquests casos, és molt
important el temps que el pacient ha estat a casa amb la família, i cal acceptar
l’ingrés com a alternativa, rebutjant qualsevol tipus de sensació de culpabilitat i
abandonament.

L’ingrés d’un pare o familiar proper en una residència és una decisió
dolorosa que pot generar un fort sentiment de culpa i tensions en el nucli
familiar. Hi pot haver opinions diferents entre els familiars i fins i tot
sentiments oposats dins d’una mateixa persona i, si finalment es pren la
decisió de traslladar la persona a una residència, és freqüent pensar que un
no ha fet tot el que estava a les seves mans o que no ha actuat com caldria.
No cal negar les emocions que se senten en aquesta situació; són part de nosaltres
i poden ajudar-nos en l’adaptació al canvi. L’important és identificar-les i intentar
gestionar-les per evitar que ens controlin.
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Generalment, el cuidador principal se sent en l’obligació moral d’arribar a les
condicions més extremes de cansament o estrès, o fins i tot d’arribar a emmalaltir,
abans d’atrevir-se a tractar el tema amb la família. En aquests casos, a la culpa i
la tristesa s’hi suma l’extenuació, que complica el procés i amplifica les emocions.
Per això, és important tenir cura dels cuidadors i no permetre que arribin a
situacions de desbordament, que seran molt més difícils de gestionar. Prevenir
és millor que deixar-se arrossegar pels esdeveniments.
En altres ocasions, l’ingrés es produeix perquè amb la persona que s’atén s’ha
arribat a una situació que el cuidador no pot gestionar, sigui per la dificultat de les
atencions físiques o per la situació mental. Quan s’arriba a aquest punt, sorgeix
el dubte de si el familiar gaudirà de millors atencions en un centre especialitzat o
si l’afecte que rep a casa supleix les deficiències en la cura. Depèn de la situació
de cada persona, però, en línies generals, quan el grau de dependència augmenta,
l’opció més satisfactòria és el centre residencial. Les cures a casa, combinades o
no amb un centre de dia, són una bona opció per a persones amb autonomia o un
grau de dependència moderat, i una opció excel·lent per afrontar l’esgotament de
la persona cuidadora habitual.

3.4 La síndrome del cuidador

En els casos amb l’agreujant
emocional de sentir que es perd en
vida l’essència d’un ésser estimat,
com en la malaltia d’Alzheimer, el
risc d’aquesta síndrome és més alt.
Font: Richard King (Flickr).

Quan tenim cura d’una persona malalta, sigui un familiar o no, tendim a pensar
que l’afecte és suficient per superar totes les dificultats, però s’ha d’entendre que
es tracta d’un canvi important que afecta tots els àmbits de la vida (relació de
parella, salut, temps lliure, economia, etc.). Aquest esforç, si és en petites dosis,
no ens afecta. Però si es produeix durant un període llarg de temps, i no es prenen
mesures per organitzar i afrontar de la millor manera possible la cura de la persona
dependent, pot derivar en una situació que superi la capacitat física i psíquica
del cuidador. Aquest cansament extrem és el que es coneix com la síndrome
del cuidador o del cuidador cremat. També rep altres noms, com síndrome de
sobrecàrrega del cuidador o burn-out.
La síndrome del cuidador fa referència a l’estat d’esgotament mental,
emocional i físic que experimenten les persones que dediquen gran part del
temps a la cura d’una persona dependent. Es troben tan desbordades, que
acaben relegant a un segon pla la seva salut física i mental, un fet que les
converteix en malalts ocults.

3.4.1 Causes de la síndrome de cuidador
La major part de la comunitat científica està d’acord que la causa principal de
la síndrome del cuidador és l’estrès continuat, que apareix a causa de la lluita
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diària contra la malaltia de la persona que té a càrrec seu. Això comporta una
sobrecàrrega que provoca que s’esgotin les reserves psicològiques i físiques que
té el cuidador.
Altres causes de la síndrome del cuidador són:
• Manca de control sobre la situació: molts cuidadors se senten frustrats
per la falta de suport d’altres persones cuidadores o familiars, i per la
falta de diners i/o recursos i/o habilitats suficients per planificar, gestionar
i organitzar la cura dels seus éssers estimats. Aquesta és una causa
fonamental de la síndrome del cuidador.
• Exigències poc raonables: alguns cuidadors s’imposen càrregues poc
raonables, en part perquè creuen que només ells són els responsables del
pacient.
• Expectatives poc realistes: molts cuidadors que acaben experimentant la
síndrome del cuidador esperaven que la seva participació tingués un efecte
positiu en la salut i la felicitat de la persona. És cert que les seves atencions
garanteixen una millor qualitat de vida per al malalt, però moltes vegades
els cuidadors esperen una millora per sobre de les possibilitats reals de
recuperació del pacient que tenen a càrrec seu. Aquesta expectativa de
millora pot ser poc realista, sobretot per a les persones que pateixen una
malaltia progressiva com la malaltia de Parkinson o d’Alzheimer.
• Confusió de rols: moltes persones es confonen quan han de complir el seu
paper de cuidador. Pot resultar-los difícil separar el seu rol de cuidador del
seu rol com a marit/muller, parella, fill, amic, etc.

3.4.2 Manifestacions de la síndrome del cuidador
Les persones cuidadores afectades d’aquesta síndrome presenten esgotament o
fatiga psíquica i/o física.
L’esgotament psíquic pot consistir en:
• Esgotament emocional: es manifesta com a fatiga, estrès, ansietat o
depressió, i és freqüent la sensació de no poder donar més als altres.
• Despersonalització: amb sentiments i actituds negatives, distants i fredes
cap a la persona malalta. El distanciament emocional de la persona atesa pot
ser considerat com un intent d’adaptació a la situació per evitar que encara
empitjori més.
• Baixa realització personal: quan les demandes excedeixen la capacitat
per atendre-les de forma competent i s’experimenten sentiments de fracàs
personal i una insatisfacció generalitzada.
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Indicis de patir la síndrome del cuidador
Els principals indicis o senyals d’alarma de patir la síndrome del cuidador són similars als
de l’ansietat i la depressió:

• Cansament persistent.
• Insomni.
• Sentiment de desesperança.
• Disminució o abandonament de les aficions.
• Desinterès per viure noves experiències.
• Elevat grau d’irritabilitat.
• Somatitzacions (mal de cap, mal d’estómac, palpitacions, etc.), és a dir, dolors o molèsties
sense tenir cap problema de salut aparent.
• Aïllament social.
• Consum d’ansiolítics i/o antidepressius i/o alcohol.
• Alteració del patró alimentari i/o del pes corporal.

Com es pot veure, es tracta de símptomes seriosos que poden afectar la qualitat de
vida del cuidador i comprometre les cures que dona a la persona que en depèn.
Per disminuir la sobrecàrrega, és important detectar-la com més aviat millor i
procurar reconduir la situació. En aquest sentit, resulta clau conèixer bé la malaltia
i els seus símptomes, saber gestionar les pròpies emocions, demanar ajut quan es
necessiti i trobar espais per a un mateix.
Igualment, des de l’equip assistencial, davant d’un cas de síndrome del cuidador,
s’ha de procurar distribuir les tasques entre els diferents familiars i, si no és
possible, proposar l’activació de recursos disponibles en el sistema sanitari.

3.5 El dol
El dol és l’aflicció causada per la mort d’una persona estimada o, en general,
per una pèrdua important per a l’individu. Inclou aquells símptomes físics,
pensaments, emocions, sentiments i conductes que es produeixen com a reacció a
la pèrdua.
Com més significativa és la pèrdua,
més intens és el procés de dol. Una
de les característiques principals de
la pèrdua d’un ésser estimat és que
és irreparable i irreversible, i provoca
un sentiment d’indefensió que pot
arribar a ser total. Font: Genaro
Servin (Pexels).

Tot i que normalment parlem de dol en el context de la mort d’un ésser estimat,
poden observar-se reaccions emocionals similars en altres situacions, com per
exemple la separació de parelles estables, la minusvalidesa, la pèrdua de la feina
o de la llar, després d’una catàstrofe o atemptat, o amb altres tipus de pèrdues que
comporten una adaptació a un món que es transforma amb la pèrdua.
Manifestacions del dol
Encara que el dol es presenta de forma diferent depenent de la persona i de la situació,
podem classificar les manifestacions del dol en tres tipus:
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• Físiques: sensació de debilitat, alteracions del son, sospirs, plor, anorèxia i pèrdua de pes,
sensació de boca seca i/o d’estómac buit, opressió en el pit i/o la gola, etc.
• Psicològiques:
diverses emocions (tristesa, ira, ràbia, etc.), sentiments (enyor,
abandonament, solitud, culpa, alliberament, etc.)
i pensaments (negació, confusió,
incredulitat, presència del difunt i, fins i tot, al·lucinacions com escoltar-lo o veure’l).
• Socials: replegament social, autoaïllament, conductes impulsives i perilloses per a un mateix,
freqüentar els llocs que la persona morta visitava i fer visites freqüents al cementiri i/o lloc de
la mort, entre d’altres.

3.5.1 Fases del dol
Alguns autors han establert diferents fases del procés del dol, però com que es
tracta d’un procés dinàmic i molt personal, no tothom ha de passar necessàriament
per totes. Les fases més habituals del dol normal són:
1. Dol anticipat: apareix abans de la mort o de la pèrdua, per exemple
quan es diagnostica una malaltia terminal. Es caracteritza per un xoc
inicial, amb una barreja de sentiments de negació, ira, ràbia i depressió,
que pot durar uns dies fins que s’accepta el diagnòstic. Més endavant,
probablement s’intentaran buscar solucions per impedir el fatal desenllaç,
fins que s’assimili que aquest desenllaç serà inevitable, i s’experimentaran
sentiments de profunda tristesa i depressió. A poc a poc i a mesura que la
malaltia avança, la família i els éssers estimats es van adaptant a l’absència
del pacient i intenten repensar com serà la vida quan ja no hi sigui, tot i que
mai es perden del tot les esperances.
2. Fase aguda: és una fase curta, d’hores o dies, d’atordiment o xoc emocional,
que apareix després de la mort. Les manifestacions són molt diverses,
des d’un comportament aparentment normal fins a un abatiment molt
intens. Algunes de les reaccions que poden aparèixer són la pèrdua de la
capacitat reactiva (indefensió, impotència, incapacitació, etc.), alteracions
de la conducta (des d’un estat d’apatia total fins a una descàrrega emocional),
nivell d’ansietat elevat (i, fins i tot, pànic) i estat de negació i/o eufòria.
3. Fase intermèdia: després d’un període en què hi ha hagut una activitat
intensa (gestions burocràtiques, tanatori, etc.), arriba el moment de la
confrontació amb la pèrdua. Es pren veritable consciència de la realitat de
la mort. És un temps de soledat, aïllament i d’un sentiment de depressió que
prové del cansament i emocions dels últims mesos. Algunes de les reaccions
que poden aparèixer són: pena i dolor intensos, evitació i/o negació de la
pèrdua i de les seves conseqüències (sofriment físic, psicològic o espiritual),
ràbia i culpabilitat.
4. Fase de progressiu restabliment: aquesta fase es caracteritza per la gradual acceptació de la realitat de la pèrdua i del seu significat. Progressivament,
els períodes de normalitat són més llargs i els records són menys dolorosos.
Algunes de les reaccions que poden aparèixer són: major acceptació, menor
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ràbia, menor resistència a expressar el dolor, progressiva desaparició del
sentiment de culpabilitat d’allò que ha succeït i de culpabilització dels altres.
Les circumstàncies de la mort ja no són tan importants, el més important
ara és el dolor de l’absència: es parla molt més de la persona, de la seva
relació i d’allò que es troba a faltar. Apareix el desig de viure i l’obertura a
una nova relació amb els altres i amb un mateix.

3.5.2 Dol anormal o patològic
Parlem de dol anormal o patològic quan la persona es veu superada per la gravetat
que representa la pèrdua, i apareix un quadre psicopatològic amb característiques
similars a les d’un episodi depressiu major.
La simptomatologia acostuma a ser intensa, freqüent i/o de llarga durada, i
es necessita ajut professional. La presència d’alguns símptomes que no són
característics del dol normal pot ser útil per detectar el dol anormal amb depressió,
com per exemple:
• Pensaments de mort més que voluntat de viure, amb presència del sentiment
que el supervivent hauria d’haver mort amb la persona morta.
• Preocupació exagerada amb sentiment d’inutilitat.
• Alentiment psicomotor acusat.
• Experiències al·lucinatòries freqüents i/o diferents de les d’escoltar la veu
o visualitzar la imatge de la persona difunta.

Factors de risc de patir un dol patològic
Els factors de risc de patir un dol patològic són:

• En relació amb la persona morta: nens o joves i la proximitat familiar (pares, fills, parella).
• En relació amb la persona en dol: gent molt jove o gran, la no participació en la cura del
malalt, la relació ambivalent o conflictiva o dependent amb el difunt, antecedents de malaltia
psíquica o d’afrontament depressiu de situacions estressants o de dols no resolts, obligacions
múltiples (cura de nens petits o dependents), etc.
• Característiques de la malaltia o de la mort: suïcidi o mort sobtada, acumulació de pèrdues
o crisis concurrents (per exemple, econòmica), malaltia excessivament llarga (superior a un
any), mort incerta o no visualització de la pèrdua (no veure el cos del difunt), malaltia amb
gran expressió de patiment, etc.
• Entorn social: manca de suport o baix nivell de comunicació familiar i social, poca possibilitat
per expressar la pena o incapacitat per fer-ho, o pèrdua relacionada amb un tabú social (una
relació secreta, una mort per suïcidi, una malaltia amb estigma, un assassinat, etc.)
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3.5.3 Intervenció en el procés de dol
L’atenció al dol forma part de les tasques dels equips sanitaris. D’aquesta manera,
podem ajudar a fer que un procés natural com és el dol no es converteixi en un
trastorn de salut.

És molt important que els professionals sanitaris, i també els familiars
que inicien un procés de dol, en coneguin les manifestacions físiques,
psicològiques i socials, per normalitzar i desdramatitzar algunes
circumstàncies que poden arribar a angoixar molt (per exemple, les
al·lucinacions visuals i auditives) o per reconduir altres manifestacions
(com la tendència a l’aïllament). Conèixer aquestes manifestacions ajudarà
l’equip sanitari a obtenir una avaluació de l’impacte emocional i fer el
seguiment del dol, adequant la intervenció a cada cas particular.
Les actuacions més importants que s’han de dur a terme són:
1. Iniciar l’atenció en el dol anticipatori, és a dir, abans de la mort, donant
especial rellevància a la prevenció, per anticipar-nos i resoldre aquells
factors de risc que puguin complicar el procés de dol posterior.
2. En el moment immediatament posterior a la mort, el metge responsable ho
ha de comunicar als familiars en una zona privada. En cas que el pacient no
estigui acompanyat per familiars (per exemple, cuidadors contractats), cal
contactar amb ells o assegurar-se de la potestat dels acompanyants presents
per tal de poder procedir. És especialment important afavorir l’expressió
dels sentiments i la no repressió del plor.
3. Posteriorment, han de ser convidats a entrar a l’habitació per veure el difunt,
si ho desitgen. Poden estar acompanyats en els primers minuts i se’ls pot
deixar sols un cop estiguin més tranquils, si ho volen. Cal fer-los sentir
en tot moment la nostra presència i la nostra disponibilitat per oferir ajut.
S’ha de cuidar la comunicació verbal i no verbal, amb actitud d’escolta
activa i comprensió. Pot aparèixer la necessitat de més informació, que
s’ha d’atendre.
4. Passada una estona, se’ls ha d’informar que el personal d’infermeria ha de
fer les cures post mortem, i se’ls ha de demanar permís per procedir. És
important que durant l’absència del familiar no es canviï res de l’instrumental mèdic que envolta el pacient, per tal que no augmenti l’impacte dels
familiars que poden estar en fase d’incredulitat i/o atordiment, i poden viure
molt malament aquests canvis. Aquesta situació és primordial en el cas de
nens o adolescents.
5. Hem de tenir en compte les creences culturals i religioses de la família. S’ha
de respectar la necessitat que facin les seves primeres atencions i rituals
d’acord amb els seus preceptes religiosos. En cas que el servei es trobi en

A l’apartat “El dret a la
informació” d’aquesta
unitat s’expliquen les
recomanacions per donar
males notícies.
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situació de no poder facilitar-ho, cal informar-los que poden continuar-los
al tanatori, atès que els serveis funeraris els poden oferir l’oportunitat de
seguir-los.
6. Hem d’oferir ajuda als familiars per recollir els efectes personals de la
persona que ha mort.
7. En el moment d’acomiadar la família, els hem de recordar que seguim
a la seva disposició. Si detectem dificultat per a l’afrontament, oferirem
la possibilitat que es posin en contacte amb el professional de referència,
d’acord amb la unitat on hagi estat ingressat el pacient.

L’Organització Mundial de la
Salut defineix la mortalitat
perinatal com els nounats
morts a partir de les 22
setmanes de gestació i les
morts durant la primera
setmana després del
naixement.

3.5.4 El dol perinatal
Els dols per les morts perinatals, de vegades, no són públicament reconeguts ni
socialment expressats. El nadó no té nom oficial, no n’hi ha fotos ni records, res
que pugui avalar la seva existència. Tot i això, l’infant és el seu fill des de la
concepció, en la imaginació, en les expectatives i esperances dels pares i de la
resta de la família.
Les principals necessitats dels pares amb dol perinatal són:
• Desig de veure el nounat.
• Desig d’un últim contacte amb el nounat mort.
• Conèixer el destí del cos.
• Suport emocional.
És obligatori oferir als pares la possibilitat de veure el nadó mort i respectar al
màxim el criteri de cadascú. Veure el nadó mort és dolorós i a la vegada positiu,
perquè a més dels sentiments de tristesa, se’n produeixen d’altres de molt d’amor.
Conèixer el fill els ajudarà a confirmar que han estat pares i mares, i a mantenirne el record. Són moments preciosos d’intimitat amb el fill, de saber que se l’ha
tractat amb la dignitat que es mereixia. El dol podrà tenir, en aquesta trobada
amorosa, un bon punt de partida i una continuïtat menys dolorosa. Hi haurà qui
prefereixi no veure’l, però si ho desitgen els podem descriure com és físicament.
Això els farà entendre que el nadó té una aparença física normal.
Mesures per afavorir l’acompanyament dels pares en la visió del nadó:
• Intentar que no es faci fins que els pares se sentin en condicions de tornar a l’habitació.
• Vetllar perquè el retorn a l’habitació sigui el més íntim i tranquil·litzador possible. Procurar
habilitar una habitació individual, per evitar que la parella comparteixi una habitació amb una
partera, i allunyada al màxim de la resta: el plor dels altres nadons pot ser molt frustrant i
feridor per als pares.
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• Ajudar a tenir records del seu bebè, si ho desitgen, com fer-li una foto o guardar el braçalet
identificador o les empremtes de les mans o dels peus.
• Proposar als pares que triïn un conjunt de roba per posar al nadó, així tenen una mica més
de control sobre la situació.
• Donar facilitats a la família per exercir els seus rituals culturals i religiosos.

Els pares poden patir forts sentiments de culpabilitat i ansietat si no reben
informació suficient. És important que rebin respostes sobre el nadó i els processos
clínics o administratius que s’estan duent a terme. No hem de permetre el
sentiment de pèrdua de control de la situació. Hem de facilitar en tot moment
que puguin expressar dubtes, necessitats i desitjos.
Els professionals tenim com a eines bàsiques per acompanyar el sentit comú,
la compassió, l’empatia, la paciència i la comunicació. Un tracte fred o la
indiferència són actituds professionals inadmissibles.
La comunicació no verbal del professional és tan important com el llenguatge
verbal que s’utilitzarà. L’actitud davant del procés, el contacte visual, el tacte i el
temps dedicat suposa la major part de la tasca de suport que podem oferir. Sovint
una abraçada o agafar el braç o la mà pot ser un bon acompanyament en moments
tan delicats, i fins i tot el silenci pot ser el millor consol. Cuidar el to de veu i el
llenguatge corporal (mirar als ulls i no tenir els braços plegats).

Hem d’evitar certes frases que poden afectar greument el procés del dol,
com per exemple que tindran més fills. Tot i que pugui ser cert, aquest
nadó és únic per a ells, és insubstituïble independentment del temps que
hagi existit. No s’han d’intentar trobar aspectes positius a la mort del nadó.
Recordar que el nadó estava afectat per una malaltia o malformació greu no
és consol.
Pautes útils per als professionals que acompanyen els pares
• Buscar suport de companys professionals i de familiars per tal que els pares puguin ser guiats
durant el procés i rebre suport emocional i pràctic.
• Presentar-se (nom i càrrec) com a forma d’apropament.
• Preguntar-los el nom del nadó i utilitzar-lo: el nadó té un nom, no es diu “fetus”.
• Escoltar, compartir el dolor i parlar del nadó. Parlar amb els dos pares per igual, evitant
actituds excloents.
• Mantenir la calma: són situacions molt difícils, els pares estan en una situació límit i el
professional no n’està exclòs.
• Fer sentir la nostra presència, però amb discreció. Sovint, el contacte físic diu més que les
paraules correctes.
• Donar temps, informar de les opcions i decisions a prendre, i deixar temps per decidir a soles.
Estan en xoc i els és molt difícil prendre decisions.
• No jutjar, ni dir el que han de fer. Respectar les seves decisions encara que no s’hi estigui
d’acord.
• Ser comprensiu, cada cas és diferent. Evitar comparacions i intentar comprendre les seves
reaccions.

És important que el
professional sanitari no
oblidi cuidar-se ni compartir
els sentiments propis amb
la resta de companys.
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3.5.5 El dol en infants i adolescents
Els infants, encara que no reaccionin a la pèrdua de la mateixa manera que els
adults i que potser no demostrin els seus sentiments tan obertament, tenen les
mateixes necessitats que els adults per processar el que ha passat i viure el dol.
El procés de dol d’un infant s’ha de facilitar mostrant-nos oberts i honestos,
utilitzant un llenguatge clar i directe. La decisió sobre informar o no un infant
de la mort d’un familiar ha de coincidir amb les creences, la religió i la cultura de
la família, així com amb la seva edat i capacitat d’assimilació.
L’edat de l’infant o adolescent en el moment de la pèrdua és el factor més
important, perquè està relacionat amb la capacitat de comprensió de la mort:
1. Els menors de tres anys: generalment encara no entenen la irreversibilitat
de la mort. Consideren la mort un estat temporal, com dormir o anar-se’n.
Aquesta creença està reforçada pel pensament màgic característic d’aquesta
etapa i per personatges de ficció (contes, dibuixos animats, etc.) que es
moren i reviuen un altre cop.
2. Entre els tres i els cinc anys: poden exhibir trastorns en el menjar, dormir i
en el control dels esfínters com a resposta a la mort. Els més petits perceben
la tristesa a través del que reben dels pares i familiars, però sense entendre
el que passa. Els canvis a casa i l’absència del contacte físic amb la persona
que ha mort faran que l’infant manifesti més plor i estigui més neguitós.
Si se senten acompanyats, són capaços d’adaptar-se més ràpidament a les
pèrdues.
3. Entre els sis i els nou anys: els infants comencen a reconèixer que tots
els éssers que viuen moren, tot i que encara no ho viuen com un procés
personal; morir és definitiu per als altres però no per a ells. La presa de
consciència comporta que tinguin por de la mort i, de vegades, s’angoixen
en pensar que també poden perdre els pares i les persones properes. Davant
de la mort de persones molt properes poden experimentar el sentiment de
culpa pel fet de pensar que ells, amb el seu comportament, són els culpables
del que està passant. Comencen a ser conscients que algunes coses que han
desaparegut, simplement, no tornaran, i els interessa saber què li passa a la
gent un cop ha mort.
4. Entre els nou i els dotze anys: l’infant entén el cicle de la vida i descobreix
conscientment l’obligatorietat de la mort, el fet que és un procés irreversible
i que ell també morirà arribat el moment.
5. A partir dels tretze anys i durant l’adolescència: la mort del pare o
de la mare, en un moment en què s’està fent el procés d’allunyament
físic i emocional envers els pares, pot fer que l’adolescent experimenti
un gran sentiment de culpa. Sovint no manifesta espontàniament el que
sent i es tanca en el seu dolor, no en vol parlar perquè no vol afegir més
preocupacions als adults, vol respondre com un adult i vol que els altres el
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considerin així, però això no vol dir que li sigui fàcil explicar la tristesa i
l’aflicció que sent. Ha de fer front a la pèrdua d’un ésser estimat, al mateix
temps que s’enfronta a tots els canvis, dificultats i conflictes propis de la seva
edat. L’adolescent pot témer que, si expressa el seu dolor, pugui veure’s com
un senyal de debilitat. El fet de convidar-lo a participar en tot allò que pugui,
fer-lo sentir-se útil i acompanyar-lo en la seva pena, l’ajudarà a acceptar la
pèrdua. Tanmateix, cal respectar en tot moment la seva voluntat d’estar sol.

Suport psicològic en situacions especials

