Fes + Trueta
Millorem el benestar dels pacients més
crítics gràcies a la solidaritat de l’Alcantara
Family Foundation
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta millora el
benestar dels pacients més greus. I és que gràcies a la
solidaritat de l’Alcantara Family Foundation, la Unitat de Cures
Intensives (UCI) del centre disposa d’un nou sistema de
comunicació intel·ligent que permet que els pacients
traqueostomitzats ja desperts puguin comunicar-se amb els
professionals que tenen cura d’ells.
Es tracta del Liberia UCI, un comunicador de veu dirigit a
pacients amb dificultat de parla que, de manera ràpida, senzilla
i intuïtiva, transmet les seves necessitats o preocupacions
urgents i immediates. Amb aquest sistema el pacient crític té
veu pròpia en un context de comunicació adaptada i compta
amb un sintetitzador de veu que pot activar només amb la
mirada.
L’Hospital Trueta és el centre hospitalari públic de referència de
les comarques gironines. La seva UCI ingressa al voltant de
760 pacients crítics cada l’any, dels quals 600 es recuperen
satisfactòriament. Alguns d’aquests pacients poden estar-hi
ingressats setmanes i, fins i tot, mesos.
Els pacients crítics que tenen una recuperació més lenta, uns
250 l’any, sovint tenen la capacitat de comunicar-se

compromesa, bé perquè no poden parlar o bé perquè tenen
una manca de força, entre d’altres circumstàncies.
L’objectiu dels professionals que els assisteixen és facilitar la
comunicació d’aquests pacients, ja que els estudis demostren
que una bona comunicació millora el seu estat emocional i
psicològic i, per tant, influeix en la seva recuperació.
Per aquest motiu, disposar d’eines innovadores i
específicament adaptades a les necessitats del pacient crític,
com el sistema Liberia UCI, millorarà l’estada a l’Hospital
d’aquests pacients més greus, ja que els ajudarà a minimitzar
els estats de frustració, agitació i angoixa que els produeix tenir
dificultats per fer-se entendre amb els professionals que els
atenen i la seva família.
Moltes gràcies, família Alcantara, per la vostra generositat i
suport!!!

