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Material i mètode:
Es tracta d’un estudi descriptiu de 7 casos de pacients atesos en una consulta de rehabilitació amb diverses
patologies que tenen en comú el símptoma dolor: artrosi, fibromiàlgia, espatlla dolorosa, dolor lumbar, ciàtica, dolor
cervical, gonàlgia. A tots se’ls aplica coaching a la mateixa consulta. Abans de la intervenció de coaching, aquests
pacients no practicaven els exercicis de rehabilitació ni altres activitats (o ho feien de manera molt irregular) no per
imposibilitat física, sinó per altres raons psicològiques, familiars, laborals… A més, presentaven una actitud passiva

Resum:
El concepte ampli de malaltia segons els model biopsicosocial I sistèmic contempla les diferents vessants de la
persona: aspectes biològics, psicològics i socials. En la malaltia crònica, sovint per aconseguir millores, convé
enfocar-se en els aspectes emocionals i familiars, a més dels aspectes clàsics de només símptomes físics. En el
present estudi es presenten uns casos clínics atesos en una consulta de rehabilitació on s’han tingut en compte tots
els aspectes globals del pacient, entre ells els factors emocionals. El canvi s’ha aconseguit aplicant eines de coaching
aplicat a la salut. Tot i que hi ha poca experiència en aquest camp, ja existeix a la bibliografia alguns estudis
interessants com el de “Coach Group” from Melbourne (1) que demostren que pacients que havien patit un infart
milloraven els seus hàbits de salut amb el coaching. Aplicat a la rehabilitació, la comunicació amb el pacient és millor i
més efectiva (2) i això facilita el compliment dels tractaments en tots aquells casos que no s’aconsegueixen millores
amb les tècniques habituals (3). Amb aquest propòsit, hem aplicat coaching a pacients amb diferents patologies com
a estudi preliminar per a valorar I recomanar el seu ús més ampli a la medicina.

imposibilitat física, sinó per altres raons psicològiques, familiars, laborals… A més, presentaven una actitud passiva
vers la seva malaltia.
Metodología coaching:
Procés de canvi per aconseguir objectius. Es basa en establir una relació de confiança metge-pacient, a través de la
comunicació: es mostra empatia, es practica l’escolta activa i es plantegen preguntes efectives, i per últim, es dóna
feed-back i reconeixement. Tot això, es realitza a través d’una conversa estructurada: possibilitadora del canvi.
Numero de visites per pacient: mínim una, màxim cinc, segons disponibilitat metge-pacient i patologia

Resultats:
En tots els pacients s’ha aconseguit més implicació en el tractament de rehabilitació, 
millora del seu estat d’ànim i han realitzat les petites accions de millora diaria (practicar
els exercicis de rehabilitació, sortir a caminar i participar en activitats socials), cadascún
en funció de les seves pròpies capacitats. 

Conclusions:
Tot i que es tracte d’un estudi preliminar amb pocs casos i no es poden treure conclusions, el coaching aplicat a la salut
en una consulta mèdica de rehabilitació, com a eina d’autoconeixement i canvi, podria ser en un futur un complement 
interessant en aquells casos que no aconseguim millores amb els mètodes tradicionals.
Discusió:
Es important un canvi de paradigma de metges i inferme res en relació al pacient i a la malaltia (model
biopsicosocial i sistèmic): Establir una relació més si mètrica amb el pacient, creure en les seves capacitats,  i  
aplicar i millorar eines de comunicació, gestió emocio nal i coaching per a facilitar el canvi del pacient i  
sobretot, donar-li més autonomia.
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