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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
Entre els problemes de dolor en població pediàtrica, un dels més freqüents és el Dolor Abdominal Recurrent (DAR) (e.g. Huguet et al., 2008). El DAR té un impacte negatiu tant en el
nen i adolescent (e.g. Forgeon et al, 2010) com en la seva família (e.g. Lewandoski et al, 2010), a més d’estar relacionat amb la presència de problemes de salut a l’edat adulta (e.g.
Gieteling et al, 2008). Els tractaments psicosocials s’han mostrat eficaços en disminuir el dolor pediàtric (e.g. Palermo et al., 2010). I els resultats inicials disponibles fins ara apunten
al potencial de les TIC per a fer aquest tipus de tractaments (e.g. Velleman et al., 2010).

Objectiu: Conèixer l’opinió dels professionals sanitaris que treballen amb infants i adolescents amb DAR sobre l’aplicació d’un tractament
psicosocial online dirigit als nens i adolescents i les seves famílies.

MÈTODE
Participants:
Instrument:

Anàlisi:

Mostra
Pediatres de la Societat Catalana de Pediatria i de la Societat Balear de Pediatria.
N=131 Ràtio de resposta global 8,38%
Enquesta online de 33 preguntes de resposta oberta i tancada. Accés obert a la
Xarxa durant 4 setmanes. Enviament de l’enquesta i recordatori al cap de dues
setmanes.
Àrees que avalua l’enquesta: 1) informació sobre la pràctica clínica habitual; 2)
percepció dels tractaments psicosocials; 3) ús i coneixement de les TIC per a la salut;
4) opinió sobre un tractament psicosocial online per al DAR; 5) elements que hauria
de tenir un tractament d’aquest tipus.
a) anàlisi descriptiva de les respostes a l’enquesta. b) categorització ad hoc de les
respostes obertes i càlcul de l’índex d’acord (kappa de Cohen entre 80 i 90% en tots
els casos).

%N
Mitjana (DS; min-max)
Sexe

%N

Camp d’intervenció
Homes
Dones

Edat

Anys d’experiència
en pediatria

Primària
Especialitzada
Altres

70,2% (92)
29,8% (39)
47,74% (0,99; 26-78)

20,2% (10,86; 0-48)

62,6% (82)
25,2% (33)
12,2% (16)

Número de nens amb DAR
1-10
11-20
21-30
30-50
>50

79,4% (104)
14,5% (19)
4,6 % (6)
1,6 % (2)
0

Lleu
Moderada
Greu

67,9% (89)
29,8% (38)
2,3% (3)

Nivell de discapacitat dels
pacients atesos

N tractament pediàtric i tractament psicosocial = 131
N tractament psicosocial online = 114

RESULTATS
Els tractaments més usats
són els farmacològics,
farmacològics, els
psicològics i el control de la
dieta

El tractament psicosocial presencial és considerat el més efectiu i el que més es
recomanaria,
recomanaria, especialment en casos de discapacitat moderada i greu

En casos de DAR amb discapacitat moderada i greu, la
preferència per al tractament presencial és significativa
per sobre del tractament online.
Per a disminuir la intensitat del dolor, la discapacitat i prevenir la cronicitat, els pediatres
consideren de forma significativa que el tractament psicosocial és millor que un tractament psicosocial
online i que el tractament actual.

Ús diari d’internet però
no per a l’atenció
atenció directa

Els principals avantatges dels
tractaments online són de gestió
gestió

De forma significativa es recomanaria més un tractament
psicosocial en modalitat presencial (M=7,29;DS=1,94)
que en modalitat online (M=6.25; DS=2.28); (t=5,9;
p>0,001).

Disseny,
Disseny, Qualitat de la
informació
informació i Accessibilitat són
els elements clau per a un
tractament online

CONCLUSIONS
 Els pediatres mostren una actitud positiva envers els tractaments psicosocials online per a infants i adolescents amb DAR malgrat que actualment
no usen internet per a l’atenció directa i preferir els tractaments psicosocials presencials.
 Els tractaments psicosocials online presenten certs avantatges, i per a formentar el seu ús entre els pediatres caldria incidir especialment en el
disseny, la qualitat de la informació i l’accessibilitat.
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