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INTRODUCCIÓ

Després de la primera recollida de dades realitzada per l'Observatori de Gènere,
l’òrgan assessor per a la lluita per l'equitat i contra la desigualtat de gènere del
col lectiu de Fisioteràpia a Catalunya, i atès el compromís que la Junta de Govern té
per donar resposta a aquestes demandes del col lectiu, es va fer necessari abordar i
aprofundir en alguns punts que, un cop analitzades les dades, ens van causar
impacte.
Per tal de fer un pas més i ampliar les dades recollides en l'enquesta anterior (ja
que, segons aquestes dades, del total de persones enquestades, un percentatge
superior a la meitat va exposar haver patit assetjament per raons de sexe per part
de pacients), es llança un nou qüestionari -que forma part d'un estudi pilot més
ampli- per determinar la freqüència de situacions de Comportament Sexual
Inapropiat per part de Pacients (CSIP) cap a fisioterapeutes al llarg de la vida
professional i durant l'últim any en diferents entorns assistencials a Catalunya.
Els professionals sanitaris estan exposats a violència al lloc de treball i,
concretament, aquella que suposa situacions sexualitzades per part de pacients pot
ser considerada un problema social i sanitari (1-6). La Fisioteràpia és una professió
àmpliament feminitzada; a Catalunya, la proporció és d'un 60% de sexe femení, per
la qual cosa es considera que aquestes conductes afecten, en major nombre, a les
dones que als seus parells homes.
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A continuació, s'exposen només les dades d'un total de 80 persones, que van ser les
que van respondre correctament la primera secció de l'enquesta i s'han de prendre
com a dades parcials. La majoria eren dones (87.5%), el percentatge restant, homes
(12.5%). La majoria de les persones enquestades tenien entre 30 i 40 anys (43.75%) i
menys de 30 anys (42.5%).
Homes
12.5%

Altres edats
13.8%

Menor de 30
42.5%

30-40 anys
43.8%

Dones
87.5%

Les dades extretes mostren que l'enquesta ha estat resposta majoritàriament per
dones. Com succeeix amb totes les investigacions d'enquestes voluntàries, les
persones amb més interès o els que han tingut experiències o inquietuds sobre el
contingut de l'enquesta són les que acostumen a completar-la, en aquest cas, dones.
Aquest fet esbiaixa les dades, tot i que s'ha de ressaltar que alguns estudis
identifiquen el sexe (femení) com el tercer factor de risc més predictiu per tenir una
experiència de CSIP; per tant, són les dones les que estan més exposades a patir una
agressió o comportament inadequat per part de pacients en un entorn assistencial
(6).
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Cal destacar que els anys d'experiència en l'atenció a pacients és clau, atès que la
inexperiència clínica és un factor que apareix exposat en diversos estudis com el
principal predictor de risc per patir CSIP. Això se sustenta en la suposada major
vulnerabilitat de fisioterapeutes que just acaben el grau (6, 7). La manca de
formació específica dins dels programes acadèmics fa que, al tenir el seu primer
contacte amb pacients en el món laboral, estiguin més exposades i exposats i sense
recursos per al maneig de situacions de CSIP. Sobre aquest i altres factors es basa
la necessitat de formació en aquest sentit.
El grau acadèmic amb major proporció de resposta és ‘Màster’ (52.5%), seguit de
‘Diplomatura/Grau de Fisioteràpia’ (45%) i ‘Doctorat’ (2.5%).
Doctorat
2.5%

Diplomatura/Grau
45%

Màster
52.5%

La representació de l'entorn laboral va variar, amb el major nombre de respostes
38/80 (47.50%) entre els que treballen a ‘Consultori privat, ambulatori, pràctica
grupal’, seguit per persones que treballen al ‘Sistema de Salut, instal lació o clínica
per a ambulatoris dins d'hospital’ 16/80 (20%), ‘Hospital d'aguts’ 8/80 (10%), i
‘Atenció domiciliària’ 4/80 (5%).

Consultori privat, ambulatori, pràctica grupal
Sistema de Salut, instal lació o clínica per a ambulatoris dins d'hospital
Hospital d'aguts
Atenció domiciliària
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ANÀLISI DE LES DADES

1) AMB QUINA FREQÜÈNCIA HAS EXPERIMENTAT UNA SITUACIÓ DE CSIP?

A la pregunta: Amb quina freqüència has experimentat una situació de CSIP?, un
52.5% (42/80, dels quals 8 van ser homes) va manifestar que li va succeir ‘Una
vegada durant tota la carrera professional, el 22.50% (18/80) ‘Un cop a l'any’ i el
18.75% (15/80) ‘Més d'una vegada a l'any’. Un 5% (4/80) va dir que ‘Un cop al mes’ i
l'1.25% (1/80) va manifestar que ‘Més d'una vegada al mes’.
Aquests resultats parcials es corresponen amb treballs anteriors en els quals s'han
realitzat enquestes similars a aquesta. Entre d'altres dades recollides a l'enquesta,
podem concloure de forma preliminar que entre el nombre total de persones
enquestades hi ha una alta prevalença de CSIP considerant que en un gran
percentatge de professionals succeeix ‘Un cop durant la carrera professional’,
seguit dels percentatges que representen les situacions esdevingudes ‘Una vegada a
l'any’ i ‘Més d'una vegada de l'any", però no és possible extrapolar aquest resultat a
la població de fisioterapeutes perquè la mostra no ha estat representativa del
nombre total de col legiats i col legiades.

Una vegada durant tota la carrera professional
Una vegada a l'any
Més d'una vegada a l'any
Una vegada al mes
Més d'una vegada al mes
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2) LI HA DEMANAT UN PACIENT UNA CITA?

Quan
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va

preguntar:

ha

Li

Sí, durant la carrera professional

demanat un pacient una cita?, un
45% va respondre ‘Sí, durant la

Sí, durant els últims 12 mesos

carrera professional’, un 15% ‘Sí,
No

durant els últims 12 mesos’ i el 40%
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3) LI HA DONAT UN PACIENT UN REGAL ROMÀNTIC O SEXUAL?
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5) ¿ALGUN PACIENT T’HA FET UN COMENTARI O UNA BROMA OBERTAMENT SEXUAL, PREGUNTES

SOBRE

LA

TEVA

VIDA

SEXUAL

O

T’HA

COMENTAT

O

COMPARTIT

UNA

FANTASIA

SEXUAL

SOBRE

TU?

Pel que fa a la pregunta: ¿Algun
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broma obertament sexual, preguntes

Sí, durant els últims 12 mesos
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comentat o compartit una fantasia
sexual
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tu?,
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Davant la pregunta: Algun pacient
t'ha mirat o ha mirat alguna part

Sí, durant els últims 12 mesos

del teu cos d'una manera que t'ha
fet sentir incòmoda/e?, el 50% va

Sí, durant la carrera professional

respondre 'Sí, durant la carrera
professional', el 20% 'Sí, durant els

No

últims 12 mesos' i un 30% ' No'.
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Els resultats ens suggereixen que els límits professional-pacient es poden veure poc
clars. Els límits queden traspassats en el moment que qualsevol de les parts inicia una
conversa o un contacte físic fora dels límits del context professional. Els límits
professionals (8) són els paràmetres que dicten el comportament esperat entre un
professional de la salut i el pacient, dins d'aquesta relació, i s'emmarquen mitjançant
un codi de conducta específic de la professió; però, què passa si per al pacient
aquestes fronteres són difuses? Per l'estreta relació que sovint s’esdevé entre
fisioterapeuta i pacient solen succeir situacions en què aquesta línia es desdibuixa.
S'han descrit els riscos que comporta per a un professional traspassar aquests límits,
però hi ha una manca general de coneixement de com prevenir que els límits es vegin
traspassats per pacients i com afecten el professional sanitari.
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7) S'HA REBUT FORMACIÓ SOBRE MÈTODES D'ACTUACIÓ DAVANT D'UNA SITUACIÓ DE CSIP?

Al realitzar la pregunta: S'ha rebut
formació sobre mètodes d'actuació

No

davant d'una situació de CSIP?, el
91.25% (73/80) de les persones

Sí

enquestades va respondre ‘No’ i el
0

8.75% (7/80) ‘Sí’.
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S'ha pogut establir que hi ha la necessitat de formació per al maneig de CSIP. No
es van obtenir les dades de les estratègies que adopten les/els fisioterapeutes
davant de situacions de CSIP, però els estudis suggereixen que s'utilitzen
estratègies fallides o no formals per abordar-les, per la qual cosa cal contemplar
l'aprenentatge d'estratègies de comunicació i redireccionament assertiu i
tècniques de maneig de comportament, considerades les habilitats més
encertades per afrontar el CSIP (7, 9, 10).
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CONCLUSIONS

Aquests resultats parcials es corresponen amb treballs anteriors (6, 7, 11, 12) en els
quals s'han realitzat enquestes similars a l’emprada per confeccionar aquest
document. Entre d'altres dades recollides a l'enquesta, podem concloure que més
de la meitat de les persones enquestades va informar haver patit, com a mínim, un
episodi de CSIP al llarg de la seva vida professional com a fisioterapeuta, en menor
mesura es refereixen situacions esdevingudes una vegada en els últims dotze mesos
i més d'una vegada a l'any.
Les dades extretes mostren que l'enquesta ha estat resposta majoritàriament per
dones, dada que suggereix que és el sexe més exposat a patir una agressió o
comportament inadequat per part de pacients en un entorn assistencial.
A partir de les dades obtingudes hem pogut identificar que el col lectiu de
Fisioteràpia considera necessària la formació per aprendre a identificar/reconèixer
i afrontar o dirigir una situació de CSIP. Queda clar que s'han de conèixer quines
situacions poden ser considerades CSIP, atès que alguns resultats a preguntes
específiques ens suggereixen que no són clarament percebudes.
Els resultats d'aquest estudi poden ser la base per al desenvolupament de nous
models a nivell institucional, la instauració de polítiques o plans d'actuació i
estratègies d'abordatge per a aquest tipus de situacions. Tot i que el nombre de
persones que han respost l'enquesta no és representatiu del col lectiu a Catalunya,
això no ens desanima, al contrari; per seguir avançant ens proposem impulsar
alguns canvis i incorporacions al nostre Codi d'Ètic i Deontològic. Esperem poder
seguir comptant amb el suport de les col legiades i els col legiats.
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