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“Desitjo i anhelo contínuament anar-me'n a casa meva i 

veure lluir el dia de la meva tornada”. 

La Odissea, Ulisses 

 

 

“... i Ulisses es passava els dies assegut a les roques, a 

la vora del mar, consumint a força de plor, sospirs i 

penes, fixant els seus ulls en el mar estèril, plorant 

incansablement ... " 

La Odissea, Cant V, 150 
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RESUM  

L’esforç per adaptar-se a la nova cultura, les pèrdues i el sentiment de 

discriminació que pateixen les persones que han d’abandonar el seu país a la 

força i de manera quasi immediata, comporta que experimentin un alt nivell 

d’estrès, per la qual cosa representen un col·lectiu molt vulnerable a 

desenvolupar certes patologies mentals. 

La síndrome d‘Ulisses (SU) o síndrome d’estrès crònic i múltiple va ser definida 

l’any 2002 pel Dr. Joseba Achotegui, com una síndrome que engloba el conjunt 

d’alteracions psíquiques que es produeixen a causa de l’estrès migratori.  

Els professionals de la salut són els responsables d’atendre les demandes 

d’aquest col·lectiu quan acudeixen a algun centre sanitari (atenció primària, 

urgències, etc.) i detectar aquests possibles trastorns psicopatològics que 

puguin desenvolupar. 

Per tant, els professionals d’infermeria haurien de tenir els coneixements bàsics 

sobre aquest conjunt de manifestacions que es produeixen en els pacients amb 

la síndrome d’Ulisses i conèixer quines són les actituds i habilitats que han 

d’emprendre. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és identificar quins son els coneixements, 

actituds i habilitats de les infermeres d’atenció primària davant el pacient amb 

SU i saber quins han estat els canvis en els coneixements, actituds i habilitats 

després de la participació de les infermeres en un programa de formació sobre 

aquesta psicopatologia. 

Es pretén confirmar si la participació en aquest programa de formació millorarà 

els coneixements, actituds i habilitats de les infermeres davant aquests 

pacients. 

Es tracta d’un estudi de metodologia quantitativa, prospectiu, analític i 

d’intervenció, on s’introdueix la variable de la formació. El tipus de mostreig 

serà no probabilístic. 

 

Paraules clau: Emigració, immigració, salut mental, infermeria, atenció primària 

de salut, dol.  
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RESUMEN 

El esfuerzo para adaptarse a la nueva cultura, las pérdidas y el sentimiento de 

discriminación que sufren las personas que deben abandonar su país a la 

fuerza y de manera casi inmediata, conlleva que experimenten un alto nivel de 

estrés, por lo que representan un colectivo muy vulnerable a desarrollar ciertas 

patologías mentales. 

El síndrome de Ulises (SU) o síndrome de estrés crónico y múltiple fue 

denominado el 2002 por el Dr. Joseba Achotegui, un síndrome que engloba el 

conjunto de alteraciones psíquicas que se producen a causa del estrés 

migratorio. 

Los profesionales de la salud son los responsables de atender las demandas 

de este colectivo cuando acuden a algún centro sanitario (atención primaria, 

urgencias, etc.) y detectar estos posibles trastornos psicopatológicos que 

puedan desarrollar. 

Por tanto, los profesionales de enfermería deberían tener los conocimientos 

básicos sobre este conjunto de manifestaciones que se producen en los 

pacientes con el síndrome de Ulises y conocer cuáles son las actitudes y 

habilidades que deben emprender. 

El objetivo principal de este estudio es identificar cuáles son los conocimientos, 

actitudes y habilidades de las enfermeras de atención primaria ante el paciente 

con SU y saber cuáles han sido los cambios en los conocimientos, actitudes y 

habilidades después de la participación de las enfermeras en un programa de 

formación sobre esta psicopatología. 

Se pretende confirmar si la participación en este programa de formación 

mejorará los conocimientos, actitudes y habilidades de las enfermeras ante 

estos pacientes. 

Se trata de un estudio de metodología cuantitativa, prospectivo, analítico y de 

intervención, donde se introduce la variable de la formación. El tipo de 

muestreo será no probabilístico. 

 

Palabras clave: Emigración, inmigración, salud mental, enfermería, atención 

primaria de salud, duelo. 
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ABSTRACT 

The effort of having to adapt to a new culture, as well as the losses and the 

feeling of discrimination against people who have to leave their country by force 

and almost immediately, involves experiencing high levels of stress. This 

represents a very vulnerable collective group prone to developing certain 

mental disorders. 

The Ulysses Syndrome (SU) or multiple and chronic stress syndrome, which 

include a set of mental disorders which occur due to migration stress, was 

determined in 2002 by Dr. Joseba Achotegui. 

Health professionals are responsible for meeting the demands of this collective 

group when attending a health center (primary care, emergency, etc.) and 

identify these potential psychopathological disorders that can develop. 

Therefore, nurses should have some basic knowledge of this set of 

manifestations that occur in patients with the syndrome of Ulysses, as well as 

the necessary skills and the actions to be undertaken. 

The main objective of this study is to find out the knowledge, attitude and skills 

of nurses in primary care with patients with SU and identify the changes in the 

areas mentioned after taking part in a training program on this psychopathology. 

Ultimately it is intended to find out whether the participation in this training 

program will improve the nurses skills when assisting these specific collective. 

It is a study of quantitative methodology, prospective, analytical and of 

intervention, where the training variable is introduced. The sample is not 

probabilistic. 

  

Keywords: emigration, immigration, mental health nurses, primary health care, 

mourning. 
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1. MARC TEÒRIC 

La immigració representa un col·lectiu de la població molt vulnerable a 

desenvolupar patologies mentals a causa de l'estrès provocat pel canvi cultural, 

les pèrdues i el sentiment de discriminació(1,2). 

L'esforç d'adaptació de l'immigrant a un nou país, una nova cultura i en molts 

casos el sentiment de discriminació, comporta que aquest col·lectiu pateixi un 

nivell alt d'estrès. En aquest sentit, investigar la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu 

a patir algun tipus de psicopatologia és un dels principals objectius dels 

professionals de Salut Mental(1–4).  

Els trastorns mentals representen la segona causa de consulta sanitària entre 

la població immigrant al nostre país(5).  

La prevalença és significativament més elevada en immigrants que en la 

població autòctona espanyola. Així doncs, mentre que la seva prevalença es 

troba en un 20% en els demandants espanyols d'atenció sanitària, en 

demandants immigrants és del 50%(6). 

El psiquiatre i antropòleg, Joseba Achotegui, ha denominat “síndrome 

d’Ulisses” a la sèrie de manifestacions especifiques d’estrès crònic i múltiple, 

que no s’ha de confondre amb una depressió ni amb cap altre tipus de malaltia 

mental, i que presenten entre un 15% i un 2% dels immigrants que visiten els 

serveis de salut. També pot tenir altres denominacions com síndrome d’estrès 

crònic i múltiple de l’immigrant o dol migratori(7–9). 

Un dels temes que més interès ha despertat entre els professionals sanitaris és 

la relació entre salut mental i migració i com el propi procés migratori pot 

derivar en determinades alteracions psicopatològiques; en la majoria dels 

casos, estrès i depressió(4). 

Cochrane va estudiar les taxes d'ingrés en hospitals psiquiàtrics i es va trobar 

que la taxa d'admissió per als individus nascuts a Gran Bretanya va ser de 

265/100.000, mentre que per als immigrants aquestes taxes van ser superiors a 

495/100.000. No obstant això, després d’estudiar-ne l'edat i el sexe, les taxes 

dels irlandesos (1110/100.000) i de les Índies Occidentals (539/100.000) eren 

molt més alts en comparació amb els indis (403/100.000) i pakistanesos 

(336/100.000), tots dos dels quals van mostrar taxes d'ingrés més baixes.  
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Per als trastorns afectius, les taxes entre els immigrants de l'Índia i el Pakistan, 

l'Índia Occidental també van ser inferiors a la d'origen britànic, però les dels 

immigrants irlandesos eren més altes(10). 

Així doncs, també apareixen barreres entre el professional de la salut i el 

pacient, com poden ser la llengua i les diferències culturals, i que poden portar 

a cometre errors diagnòstics i terapèutics. En aquest sentit, la figura de 

mediador cultural sanitari en Salut Mental és clau per a una correcta relació 

terapèutica(8,9,11).  
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1.1. ACTUALITAT DE LA IMMIGRACIÓ 

Actualment la immigració està prenent cada vegada més força en el món. L’any 

2015 s’ha triplicat l’arribada d’immigrants a Europa procedents dels conflictes a 

l’Orient Pròxim com ara Líbia, el Nord d’Àfrica, emigrants procedents dels 

Balcans, refugiats sirians, etc. Les tendències demogràfiques, el cavi climàtic i, 

cada vegada més, els conflictes bèl·lics, es troben entre els múltiples factors 

que influeixen en la immigració d’aquestes regions d’arreu del món(12).  

 

Figura 1: Map of international migrant stock. Font: United Nations: Department of 

Economic and Social Affairs, 2015(13) 

 

Quasi 57.300 immigrants irregulars van arribar a Europa en el primer trimestre 

de 2015. Aquesta xifra triplica la del mateix període de 2014. L'agència europea 

de control de fronteres externes (Frontex), als quals ha tingut accés aquest 

diari, confirmen que la UE s'enfronta una sèrie de problemes com ara l'onada 

de conflictes a l'Orient pròxim (especialment el caos a Líbia), la pressió 

demogràfica a l'Àfrica, la creixent capacitat de la indústria de traficants de 

persones, l'emigració econòmica procedent dels Balcans i les dificultats de la 

UE per gestionar de manera homogènia les seves fronteres(14). 

Les previsions de la ONU pels propers vint anys es basen en la duplicació del 

nombre de persones immigrants, tenint en compte que actualment n’hi ha 215 

milions en tot el món. Això constituirà el que s’anomena el sisè continent o el 
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continent mòbil, amb les fronteres dels països desenvolupats pràcticament 

tancades. 

Ja a partir de 1975 va començar a haver un canvi en la direcció de les 

migracions a Espanya, que passa a ser un país que rep immigrants la qual 

cosa ha modificat la situació social, demogràfica i econòmica d’Espanya. 

La migració és un fenomen que ha existit des de sempre, però les 

característiques de les migracions han anat variant amb el temps. Com ja s’ha 

comentat anteriorment, en els últims darrers anys, la immigració ha estat 

caracteritzada per donar-se en unes condicions especialment difícils. 

Achotegui(11) compara un antic estudi realitzat l’any 1980 a Barcelona amb les 

dades actuals aportades per SAPPIR. D’aquesta comparació se n’extreu la 

idea de la síndrome d’Ulisses; tenint en compte que anys enrere, quan les 

persones emigraven, ho feien en condicions difícils, però amb il·lusió, 

expectatives de futur i oportunitats d’una nova vida. A diferència d’ara, que les 

persones han d’emigrar amb pasteres i debatre’s entre la vida i la mort per 

arribar a terra ferma. Definitivament, no és el mateix emigrar en situacions 

difícils que en situacions extremes.  

Així doncs, la immigració posseeix unes característiques específiques depenent 

de l’època i el context històric en què ens trobem. En els inicis del segle XXI la 

immigració es trobava en el context de la globalització, en què l’estrès dels 

immigrants era de tipus ambiental, físic o climàtic. Actualment, l’estrès és 

sobretot de tipus social, de barreres socials, absència d’oportunitats persecució 

i exclusió social(9).  

En un article publicat l’any 2006(15), es va estudiar que la necessitat d’atenció 

mèdica en les persones immigrants augmenta de manera directament 

proporcional amb l’augment del nombre d’immigrants residents a Espanya. 

També es van revisar les característiques sociodemogràfiques d’aquests 

immigrants i quines eren les particularitats mèdiques més rellevants que 

diferencien la població immigrant de la població autòctona. Dins les 

particularitats mèdiques, trobem la síndrome d’Ulisses. També s’inclouen la 

neurocisticercosi, tuberculosi, VIH, hepatitis, paludisme i parasitosi. 
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1.2. EL DOL MIGRATORI 

L’estrès i el dol migratori posseeixen unes característiques específiques que les 

diferencien de la resta de dols, com pot ser la mort d’un ser estimat o una 

ruptura amorosa(8,9,11). 

 

1.2.1. Definició del dol 

El dol és un procés freqüent en la vida psíquica de tot ésser humà: és entès 

com la reorganització de la personalitat davant la pèrdua d'alguna cosa 

significativa per al subjecte. 

Prenem com a referència les aportacions de Freud, que va ser el primer a 

estudiar aquest procés i donar la seva definició: 

"El dol és, per regla general, la reacció davant la pèrdua d'una persona 

estimada o d'una abstracció que faci les funcions, com la pàtria, la llibertat, un 

ideal, etc. 

Tot i que el dol, porta amb si greus desviacions de la conducta normal a la vida, 

mai se'ns ocorre considerar-lo un estat patològic ni remetre-ho al metge per 

tractar-ho. Confiem que passat cert temps es el superarà, i creiem que és 

inoportú i fins i tot perjudicial pertorbar-ho”(16). 

Aquesta definició estableix clarament que el dol té un principi, que és quan el 

subjecte perd alguna cosa important per a ell, i té un final, que és quan el 

subjecte, després d'un laboriós treball, opta per desprendre’s de l'objecte 

perdut i adherir-se a un altre o altres objectes nous. 

Pangrazzi(17) enumera una gran quantitat de tipus de pèrdues que podrien 

organitzar-se en cinc blocs: 

1. Pèrdua de la vida. És un tipus de pèrdua total, ja sigui d'una altra 

persona o de la pròpia vida en casos de malalties terminals en què la 

persona s'enfronta al seu final. 

2. Pèrdues d'aspectes de si mateix. Són pèrdues que tenen a veure amb la 

salut. Aquí poden aparèixer tant pèrdues físiques, referides a parts del 

nostre cos, incloses les capacitats sensorials, cognitives, motores, com 

psicològiques, per exemple l'autoestima, o valors, ideals, il·lusions, etc. 
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3. Pèrdues d'objectes externs. Aquí apareixen pèrdues que no tenen a 

veure directament  amb la persona pròpiament dita, i es tracta de 

pèrdues materials. S’inclouen en aquest tipus de pèrdues a la feina, la 

situació econòmica, pertinences i objectes. 

4. Pèrdues emocionals. Com poden ser ruptures amb la parella o amistats. 

5. Pèrdues lligades amb el desenvolupament. Ens referim a pèrdues 

relacionades al propi cicle vital normal, com pot ser el pas per les 

diferents etapes o edats, infància, adolescència, joventut, menopausa, 

vellesa, etc.  

Segons Achotegui(8), podem distingir entre tres tipus de dol segons la dificultat 

en l’elaboració del dol i la seva potencialitat psicopatològica. 

1. Dol simple: és aquell que es dóna en bones condicions i que pot ser 

elaborat. 

2. Dol complicat: quan hi ha serioses dificultats per a l'elaboració del dol. 

3. Dol extrem: és tan problemàtic que no és elaborable, ja que supera les 

capacitats d'adaptació del subjecte (aquest seria el dol propi de la 

Síndrome de Ulisses).  

 

1.2.2. Definició del dol migratori 

La migració, com ja hem vist, és un esdeveniment de la vida que incideix 

profundament sobre la psique dels éssers humans. Segurament cap altra 

circumstància suposa tants canvis com la migració: gairebé tot el que envolta 

l'individu canvia (família, llengua, treball, cultura, costums, paisatge, sentiments, 

situació social, etc.), la qual cosa suposa un gran esforç psicològic per adaptar-se 

a tants canvis. 

A causa de la quantitat de canvis que es donen es perden o es deixen enrere els 

familiars, els amics, l'ambient social, els costums, la terra, el paisatge, l’ambient, 

l'alimentació i la resta d'elements culturals. També es perden llocs estimats amb 

records: cases, carrers, paisatges, racons(18).  

Encarar-se a la migració comporta el fet d’afrontar la pèrdua simultània de 

nombrosos objectes i ser capaç de permetre una flexibilitat i estabilitat suficients 

per poder desenvolupar la vida quotidiana en l'altre país. És a dir, implica la 
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necessitat d'elaborar un dol per pèrdues múltiples i recuperar les càrregues 

libidinals necessàries per establir vincles nous. 

Els immigrants que presenten més dificultats en el fet d’adaptar-se són els que 

presenten problemes econòmics i sobre els que recauen els problemes que la 

societat relaciona amb la immigració: il·legalitat, treball il·legal, tràfic de drogues 

i de persones, prostitució, etc.(4). 

El dol migratori, provocat per deixar enrere molts lligams apreciats per a la 

persona pot significar una possible aparició de factors estressants. Així mateix, 

l’aparició d’aquests factors estressants psicosocials en l’immigrant pot produir 

un desequilibri en la seva salut mental degut a la incapacitat d’adaptació al nou 

entorn. Aquesta incapacitat d’adaptació moltes vegades és deguda a les 

dificultats que apareixen durant el procés d’immigració, com ara, una mala salut 

o que el medi d’acollida de l’immigrant sigui hostil(9,11). 

La síndrome d’estrès múltiple i crònic, també anomenada síndrome d’Ulisses, 

sorgeix quan el dol migratori no s’assoleix correctament i per una banda, 

apareixen una sèrie d’estressos i processos de dol la qual cosa pot acabar 

presentant símptomes psiquiàtrics(8,4,19). 

Es podria definir com un quadre reactiu de l’estrès provocat per situacions de 

dol migratori extrem que no poden ser elaborades(20). 

 

1.2.3. Estressors de la síndrome d’Ulisses 

Achotegui(9,4) divideix els diferents tipus d’estrès, que els immigrants poden 

patir al haver d’emigrar del seu país de manera forçada, en quatre àmbits 

diferents: 

1. La separació forçada dels éssers estimats, que suposa una ruptura i un 

desenllaç amb les persones que més estimen com és ara la família, 

amics, coneguts, etc. 

2. El sentiment de desesperança pel fracàs del projecte migratori i 

l’absència d’oportunitats. 

3. La lluita per la supervivència que suposa trobar un lloc per dormir, 

aliment, etc. 
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4. La por i el terror que suposa viatjar amb pastera, o fins i tot, amagats 

dins un camió, la por a les màfies, les amenaces, detencions, l’expulsió 

o la indefensió per no tenir drets. 

A més d’aquests factors estressants, se suma el fet que la suma d’aquests 

produeix un increment de l’estrès. És a dir, la multiplicitats dels factors 

augmenta l’estrès. 

També es veu influenciat el fet de la cronicitat de duració dels factors 

estressants. Molts d’aquests factors perduren en l’individu durant mesos, o fins 

i tot anys. El sentiment d’impotència, de no poder fer res al respecte de la 

situació i l’absència d’autoeficàcia també incrementen els estressors de la 

SU(9,4). 

Achotegui(8,9) considera que malgrat tot, moltes vegades, el sistema sanitari i 

assistencial no atén de manera adequada les persones que pateixen aquesta 

síndrome ja que molts professionals banalitzen aquest problema per 

desconeixement o inclús per racisme i cataloguen i diagnostiquen a aquestes 

persones de forma errònia amb diagnòstics de depressió, trastorns psicòtics o 

com a malalties somàtiques. D’aquesta manera, en molts casos el Sistema 

sanitari actua com un nou estrès. 

 

1.2.4. Característiques de l’estrès i el dol migratori 

Joseba Achotegui(18) proposa dividir les característiques de l’estrès i el dol 

migratori en diversos àmbits: 

- És un dol parcial. 

Es tracta d’un dol parcial ja que, a diferència del dol de pèrdua d’un ésser 

estimat, en el cas de la migració, l’objecte (el país d’origen, la família, la 

llengua, etc.) no es perd definitivament, sinó que hi ha la possibilitat de tornar a 

contactar amb ell, hi ha la possibilitat de tornar algun dia al país d’origen. 

Aquest aspecte no significa que sigui un dol menys important o menys intens 

que qualsevol altre tipus de dol. 

- És un dol recurrent. 

Sovint, els processos d’elaboració de la separació funcionen de manera 

recurrent. És a dir, una trucada, o la informació que arriba a la persona 
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immigrant des del seu país d’origen por reviure els vincles que aquest 

conserva. Per això, podem trobar-nos amb un “anar i venir” emocional que fa 

que en certs moments aquests vincles es mostrin de manera més conscient, i 

de vegades de forma més inconscient. 

- És un dol vinculat a aspectes infantils molt arrelats. 

Durant la infància es creen els vincles amb les persones més estimades, amb 

la llengua, la cultura, l’entorn, etc. Uns vincles que estaran molt arrelats a la 

pròpia persona. A més, en la infància, es produeixen una sèrie 

d’esdeveniments o situacions que condicionaran la personalitat. És a dir, durant 

la infància es creen els vincles més arrelats a la persona i és quan es 

construeix la pròpia personalitat, que en l’edat adulta es pot veure lleument 

modificada, però les seves bases estan construïdes durant la infància. 

Per això, quan la persona emigra ja està condicionada pel que s’ha viscut 

durant la infància i és molt més difícil adaptar-se a la nova situació(8,9). 

- És un dol múltiple (els set dols de la migració). 

Es tracta d’un dol múltiple ja que és l’únic dol que suposa la pèrdua de molts 

aspectes importants per la vida de la persona. Ni tan sols el dol per la mort d’un 

ésser estimat suposa introduir tants canvis en la vida de la persona que emigra. 

I com més lluny sigui el país d’origen del país de destí, més canvis pot haver. 

Achotegui(8,9) proposa que hi ha set tipus de dols en la migració: 

1. La família i els amics 

2. La llengua 

3. La cultura: costums, religió, valors... 

4. La terra: el paisatge, els colors, les olors, la lluminositat... 

5. L’estatus social: papers, el treball, l’habitatge, l’ascens social, 

l’estatus econòmic... 

6. El contacte amb el grup ètnic: prejudicis, xenofòbia, racisme, etc. 

7. Els riscos per la integritat física: viatges perillosos, el risc 

d’expulsió, la indefensió.  
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- Dóna lloc a canvis en la identitat. 

S’entén com a identitat “el conjunt de les autorepresentacions que permeten 

que el subjecte se senti, per una banda, com a similar i pertanyent a 

determinades comunitats que comparteixen certs valors o idees, i per altra 

banda, diferent i no pertanyent a altres”(21).  

Aquest munt de canvis que tenen lloc en la nova vida de la persona que 

emigra, poden provocar canvis, també, en la seva identitat i personalitat, ja 

sigui de manera afavoridora o desfavoridora.  

Si tot va bé, afavoreix que la persona maduri en un món completament nou, en 

canvi, si va malament, pot desestructurar la persona en l’àmbit psicosocial i/o 

psicològic. 

- Dóna lloc a una regressió. 

Davant la situació d’afrontament de canvis, la persona que immigra sol sentir-

se insegur i sol adoptar actituds de dependència, cerca de recolzament i 

ajuda... S’entén com a regressió psicològica l’adopció d’actituds infantils i poc 

independents o autònomes.  

Davant aquesta regressió psicològica que pot dur-se a terme en el dol migratori 

trobem tres expressions més comuns que poden aparèixer en la persona(9): 

1. Les conductes de dependència. Moltes vegades, la persona que 

pateix aquest dol migratori pot veure els serveis de salut i altres 

autoritats i serveis com a figures paternalistes i veure’s sumís i 

dependent davant aquestes figures. 

2. Les queixes infantils i les protestes davants els serveis que millor 

tracten a la població immigrant, com ara els serveis assistencials i 

els serveis socials. 

3. La sobrevaloració dels líders, que apareix quan les persones es 

troben davant una situació de perill i tendeixen a jerarquitzar i 

sobrevalorar els líders de la comunitat.  

Aquest fet paradoxal es deu a que les persones tendim a queixar-nos davant 

aquells a qui dipositem la confiança i que sabem que poden contenir i aguantar 

aquestes queixes. 
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- Té lloc en una sèrie de fases. 

Podem classificar les etapes o fases en tres, segons Selye l’any 1954(8,9): 

1. Alarma: l’organisme no actua amb gaire intensitat davant els estímuls 

estressants. 

2. Resistència: les respostes de l’individu davant els estressors són més 

organitzades i sostingudes. 

3. Esgotament: relacionada amb la malaltia.  

L’any 1985, J. Bowlby(8,9), ho exposa des de la perspectiva de la elaboració 

psicològica dels processos de dol i fa referència a 4 fases aplicades a la 

migració: 

1. Negació: L’individu no accepta el canvi en la realitat i no la vol assimilar. 

2. Resistència: L’individu protesta i es queixa davant l’esforç que suposa 

adaptar-se als nous canvis. Davant les dificultats i els reptes als quals 

s’enfronta sorgeix la queixa. 

3. Acceptació: La persona s'adapta de forma completa a la nova situació 

(en el cas de la migració, al país d'acollida). 

4. Restitució: Apareix una reconciliació afectiva entre el que s’ha deixat 

enrere i el que aporta la nova situació per a la persona. Hi ha una 

acceptació de tot el que és bo o no tan bo tant del país d’origen com del 

país d’acollida.  

- Suposa la posada en marxa de mecanismes de defensa i d'errors 

cognitius en el processament de la informació 

Els mecanismes de defensa de les persones, que apareixen davant el maneig 

de les emocions i els conflictes psicològics, també els trobem presents en 

l’elaboració del dol migratori. 

Aquests mecanismes de defensa, poden ser inadequats si apareixen de forma 

exagerada ja que distorsionen la visió de la realitat per fer-la menys frustrant i 

més gratificant, la qual cosa representa un impediment per a l’adaptació 

(8,11,22). 

Beck, el 1983(8) plantejava dos plans referents als errors de processament de 

la informació que serien adaptables a l’estrès migratori: 
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1. Pel que fa a l’estímul, l’abstracció selectiva, que es tracta de centrar-se 

en un detall extret fora de cotext. 

2. Pel que fa a la resposta de l’individu, apareixen diversos mecanismes: 

a. La inferència arbitrària: la generalització excessiva quan s'elabora 

una regla general, o una conclusió, a partir d'un o diversos fets 

aïllats. 

b. La maximització i minimització: es distorsiona la realitat modificant 

la magnitud dels esdeveniments. 

c. La personalització: tendència a atribuir fenòmens externs 

injustificadament. 

d. El pensament absolutista o dicotòmic: tendència a classificar totes 

les experiències seguint categories extremes.  

- S'acompanya de sentiments d'ambivalència cap al país d’origen i el 

d’acollida 

La persona pot presentar sentiments d’amor i estima pel seu país d’origen a 

causa dels vincles establerts allà, però també poden aparèixer sentiments de 

ràbia cap a la pròpia terra per haver hagut de marxar del propi país, perquè allà 

no va trobar el que necessitava. 

El mateix passa cap al país d’acollida; poden aparèixer sentiments d’amor cap 

al país d’acollida per les noves oportunitats i vincles que se li ofereixen, però 

també ràbia per l’esforç d’adaptació que li suposarà aquest canvi(8,9). 

- El dol migratori també ho viuen els autòctons i els que es queden al país 

d'origen 

Els canvis provocats per la immigració no solament afecten les persones que 

emigren, sinó que també poden afectar les persones que es troben en el país 

d’acollida i que reben els immigrants i a les famílies que es queden al país 

d’origen. La immigració és un fet social, i com a tal té repercussions sobre la 

societat en conjunt(8,9). 

- La tornada de l'immigrant al seu país d’origen és una nova migració 

Durant el temps que la persona ha necessitat per adaptar-se al país d’acollida, 

es produeixen molts canvis en la persona immigrant; tant en la personalitat com 

en la societat del país d’origen. Això provoca, que un cop la persona retorna al 
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seu país d’origen, aparegui un nou procés d’adaptació degut a que ara és una 

persona molt diferent de la que un dia va marxar i arriba a un país que també 

és diferent(8,9). 

- El dol migratori és transgeneracional. 

Aquestes característiques de l’estrès i el dol migratori que s’han descrit fins ara, 

no conclouen en la persona immigrant, sinó que continuen apareixent en els 

descendents i en les següents generacions si aquestes persones que arriben al 

nou país d’acollida no aconsegueixen realitzar una correcta adaptació(8,9). 

Aquest dol migratori pot resultar ser més complex en els fills d’immigrants, ja 

que com que no s’han de preocupar de la subsistència, tendeixen a 

desenvolupar conflictes amb la nova cultura(23). 

Molts dels fills d’immigrants senten que la inclusió no és completa en el país 

d’acollida ni en el país d’origen; és a dir, no es senten ni d’aquí ni d’allà. Per 

una part, han nascut o s’han criat en el país d’acollida; i per altra banda, han 

interioritzat la cultura del país d’origen dels pares(18). 
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1.3. SIMPTOMATOLOGIA DE LA SÍNDROME D’ULISSES 

La simptomatologia que poden presentar les persones amb la SU pot ser molt 

variada i correspon a diversos àmbits de la psicopatologia(8,4). 

1.3.1. Simptomatologia de l’àrea depressiva 

- Tristesa: Caracteritzada pel sentiment de frustració, indefensió, de 

renuncia davant els dols extrems als quals s’ha d’enfrontar 

l’immigrant. 

- Plor: En aquestes situacions ploren tant els homes com les dones, 

malgrat els homes hagin estat educats en quasi totes les cultures en 

controlar el plor. Això és degut a que, en aquestes situacions límit, 

fins i tot les barreres culturals queden en segona posició. 

- Culpa: S’expressa en menor freqüència i intensitat en cultures orientals. 

En les cultures més tradicionals, podríem dir que el sentiment de 

culpa és més de tipus paranoide, lligada a la por al càstig. 

- Idees de mort: Les idees de mort no son freqüents en els immigrants, 

malgrat la severitat de la situació. La persona immigrant es 

caracteritza per la capacitat de lluita que el fa tirar endavant inclús en 

contextos molt adversos. Pot sentir tristesa, però malgrat això, 

sempre conserva esperança. En els adolescents sí que es podrien 

trobar més casos d’idees de mort i intents d’autòlisi degut a la 

impulsivitat. El fet que les idees de mort no predominin també és 

degut a la religiositat que conserven les persones immigrants (4,8,11, 

21,24). 

 

1.3.2. Simptomatologia de l’àrea de l’ansietat 

- Tensió i nerviosisme: La tensió i el nerviosisme en la persona immigrant 

expressa l’esforç i la lluita que suposa encarar-se a les adversitats de 

comporta immigrar en tals condicions extremes. És un dels 

símptomes més comuns. 

- Preocupacions excessives i recurrents: Relacionades amb l’elevada 

dificultat de la situació. Apareix un cúmul de sentiments contraposats 

que cosa d’integrar i es requereix una gran capacitat per entendre 
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aquestes emocions. La persona que immigra ha de prendre moltes i 

grans decisions, de vegades en molt poc temps i amb escassos 

mitjans d’orientació, al qual cosa comporta una gran tensió. Aquesta 

tensió pot afavorir l’aparició de l’insomni. 

- Irritabilitat: No és un símptoma tan freqüent com els anteriors, però s’ha 

de tenir en compte ja que tendeix a expressar-se menys en 

immigrants procedents de cultures orientals que els occidentals. 

També és més freqüent en menors que en majors d’edat. 

- Insomni: Les preocupacions recurrents que provoquen tensió dificulten el 

son. La nit sol ser el moment que apareixen els records, es percep 

l’allunyament dels sers estimats, la solitud, la magnitud dels 

problemes als quals la persona haurà d’enfrontar-se, etc. Tampoc hi 

ha estímuls externs que puguin distreure la persona i també es posa 

en marxa la ansietat d’anticipació, que afavoreix que l‘immigrant que 

comença a tenir problemes per dormir, associï l’anar a dormir amb 

una situació de tensió i nerviosisme i per tant, no es relaxi 

suficientment com per conciliar el son. D’aquesta manera es crea un 

cercle viciós, un condicionament(4,8,11,21,24). 

 

1.3.3. Simptomatologia de l’àrea de la somatització 

En algunes cultures, sobretot les orientals, es creu que hi ha una estreta relació 

entre la ment i el cos; és a dir, que la ment i el cos no estan separats, sinó que 

els símptomes somàtics no impedeixen l’expressió psicopatològica, contraris a 

l’alexitímia. 

Els símptomes somatomorfs més comuns són la cefalea i la fatiga, símptomes 

freqüents en les persones autòctones però no en persones joves. En menor 

percentatge es troben els símptomes osteomusculars, abdominals i les 

toràciques. 

- Cefalea: La cefalea és el símptoma més característic de les persones 

que pateixen SU, ja que es troba en major proporció que les 

persones autòctones que també pateixen algun tipus d’estrès. 
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Aquestes cefalees solen ser de tipus tensional associades a les 

preocupacions i es localitzen a la zona frontal i temporal. 

- Fatiga: L’energia es troba lligada a la motivació i quan aquesta 

desapareix, les forces disminueixen. És un símptoma comú en els 

pacients amb la SU, però en menor freqüència en aquells que porten 

poc temps al país(4,8,11,21,24). 

 

1.3.4. Simptomatologia de l’àrea confusional 

Podem trobar-nos amb persones que tenen errors de memòria, perden 

l’atenció, es senten perduts, inclús poden perdre’s físicament o trobar-se 

desorientats en el temps. 

Aquestes confusions poden estar lligades a molts aspectes, per exemple, al fet 

d’haver-se d’amagar o desitjar ser invisibles per no ser retinguts, repatriats, etc. 

També, les migracions en situacions extremes afavoreixen l’existència de 

mentides, fabulacions, confusions, etc. en les relacions familiars, moltes 

vegades per evitar que els familiars pateixin. I també per l’altra banda, les 

famílies no expliquen els problemes que sorgeixen en el país d’origen també 

per evitar el patiment(4,8,11,21,24). 
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1.4. DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL 

Achotegui (20,22,24,25) destaca la importància de diagnosticar de manera 

correcta la persona immigrant que presenta simptomatologia relacionada amb 

la síndrome d’Ulisses, que de vegades es pot confondre amb trastorns 

depressius o psicòtics.  

La SU es troba immersa en l’àrea de la prevenció sanitària i psicosocial més 

que en l’àrea psiquiàtrica del tractament, per tant, la intervenció tindrà com a 

objectiu evitar que les persones que pateixen aquests símptomes empitjorin(8). 

 

1.4.1. Diferències amb els trastorns depressius 

Malgrat hi hagi present simptomatologia de l’àrea depressiva, manquen alguns 

dels símptomes bàsics de la depressió bàsica. El que sí trobem és el plor i la 

tristesa, però en manquen d’altres com l’apatia. En els episodis depressius, tal i 

com diu el DSM-5(26), quasi sempre hi ha pèrdua d’interessos, cosa que no 

passa en els immigrants amb simptomatologia de la síndrome d’Ulisses. A més, 

aquestes persones solen tenir més pensaments de vida que no pas de mort, ja 

que pensen en els fills i en l’esperança d’una vida millor. Malgrat també en el 

DSM-5 indica que en la depressió son freqüents els pensaments de mort. 

 

1.4.2. Diferències amb els trastorns adaptatius 

El DSM-5(26) indica que els trastorns adaptatius es caracteritzen per un 

malestar superior al que s’espera donada la naturalesa de l’estrès identificat. 

En el cas dels immigrants, no apareix un únic estrès, sinó molts i aquests es 

caracteritzen per tenir una dimensió totalment diferent (lluita per la 

supervivència, por...). 

Resumidament, es podria dir que en el trastorn adaptatiu, hi ha una exageració 

dels problemes per part de la persona, en canvi, en la síndrome d’Ulisses, no hi 

ha una exageració, sinó que davant un problema tan desorbitat la resposta del 

subjecte és normal que sigui desorbitada. Per tant, Achotegui no considera que 

es tracti d’un trastorn adaptatiu ja que l’estrès que es pateix en aquestes 

situacions va molt més enllà de l’adaptatiu(4). 
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1.4.3. Diferències amb el trastorn per estrès post-traumàtic 

El quadre simptomatològic de la síndrome d’Ulisses té algunes similituds amb 

el trastorn per estrès post-traumàtic, malgrat això, seguint el que s’esmenta en 

el DSM-5(26), es veu que la principal característica del trastorn per estrès post-

traumàtic és l’aparició dels símptomes davant l’exposició a un esdeveniment 

estressant i extremadament traumàtic, on la persona es veu involucrada en una 

situació que representa un risc vital per la seva integritat física. Per aquest 

motiu, la solitud, el sentiment de fracàs o la lluita per la supervivència no tenen 

relació amb el concepte d’estrès post-traumàtic malgrat siguin factors 

essencials en la síndrome d’Ulisses. El que sí tenen en comú és la resposta a 

la por(8,4). 
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1.5. LES INFERMERES DAVANT LA MULTICULTURALITAT 

Saber atendre la població, tenint en compte els aspectes que diferencien una 

persona de l’altre hauria de ser una habilitat essencial entre els especialistes de 

la salut. És a dir, personalitzar l’assistència i donar èmfasi a les diferències 

culturals i religioses que influeixen en la manera d’entendre la vida i la salut de 

la persona(27,28). 

Per aquest motiu, el professional sanitari ha de tenir coneixements pel que fa a 

la cultura i a la societat, i a la percepció de la salut que té cada una d’elles. 

A través de la comunicació no verbal, el professional sanitari ha de transmetre 

cordialitat per poder posar-se en el lloc de la persona immigrant, i així, poder 

entendre-la molt millor. També cal realitzar preguntes pel que fa a la història del 

pacient; una anamnesi. Per exemple, d’on ve, en quina situació es trobava en 

el país d’origen, per quina raó ha migrat al país d’acollida i en quines 

condicions, etc.(28). 

Les habilitats que s’haurien de tenir durant la consulta, mantenint una conversa 

amb la persona immigrant, per a poder realitzar una anamnesi de manera 

correcta serien en primer lloc, l’escolta activa. També s’ha de tenir en compte 

mantenir sempre la cordialitat i la proximitat amb la persona, l’empatia, el 

respecte i l’assertivitat i vigilar les reaccions que podem tenir davant el que la 

persona explica, és a dir, no tenir reaccions exagerades(29). 

Fuertes i Martín Laso(28), proposen diversos aspectes de millora que podrien 

aportar millores en l’atenció del pacient immigrant: 

- Formació de professionals sanitaris i no sanitaris en relació a la 

comunicació intercultural, les malalties que pot importar la població 

immigrant, el respecte cap a les altres cultures, etc. Les habilitats 

dels professionals de salut davant la persona immigrant han de tenir 

en compte la diversitat cultural i aquestes habilitats han de formar 

part de la formació i l’ensenyança dels professionals. D’aquesta 

manera, es podria eliminar en certa manera la discriminació cap a les 

persones immigrants i afavorir l’accés d’aquests als serveis sanitaris. 

- Incrementar la formació d’associacions i grups d’immigrants. Mitjançant 

cursos, programes o grups d’ajuda, es podria oferir informació que 
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beneficiés una correcta atenció, desenvolupant programes de 

promoció de la salut i educació sanitària.  

- La figura del mediador cultural és un mètode que ha resultat ser molt 

eficaç per apropar el professional de la salut amb la persona 

immigrant. 

- Guies i protocols d’atenció al pacient immigrant que integrin la prevenció 

i l’assistència, que considerin els mecanismes d’adaptació d’aquestes 

persones, que continguin informació sobre les patologies diferencials, 

que descrigui els nivells de coordinació entre els diferents nivells 

assistencials, etc. 

- Una reorganització interna dels equips d’atenció primària, adaptant les 

estratègies i els serveis a la situació actual. S’ha de conèixer quina 

es la prevalença de la immigració de la zona i conèixer les 

característiques d’aquesta població. Coneixent tots aquests 

aspectes, pot fer canviar les actituds dels professionals sanitaris 

enfront la població immigrant. 

 

1.5.1. La formació dels infermers i infermeres davant la 

multiculturalitat 

Davant la situació en la que ens trobem actualment, els professionals de la 

salut, a més de saber comunicar-se de manera eficaç amb els pacients d’altres 

cultures, hauria de conèixer i tenir en compte quina visió del procés de salut i la 

malaltia té cada cultura(30). 

En un estudi realitzat l’any 2001(31), es va veure que l’educació cultural forma 

part dels estudis de grau i postgrau en països com els Estats Units, Canadà, el 

Regne Unit o Australià. Fins i tot hi ha països que desenvolupen entrenaments 

en competència intercultural i només se seleccionen aquells professionals que 

estan formats en interculturalitat. 

A Espanya, però, és diferent; El Llibre Blanc del Títol de Grau en 

Infermeria(32), creat per unificar les competències transversals, genèriques i 

específiques d’infermeria de la nova titulació de grau en infermeria. Per la seva 
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elaboració, es va estudiar quina era la importància de les competències 

d’infermeria. 

Pel que fa a les competències del treball en una societat multicultural, es va 

veure que un 40% de la mostra va valorar com a molt important l’apreciació de 

la diversitat i la multiculturalitat. Un 13% també va valorar com a molt important 

l’habilitat per treballar en un context internacional. Finalment, un 15% va valorar 

com a molt important la competència del coneixement de cultures i costums 

d’altres cultures. 

També cal destacar que un 71% de la mostra va valorar com a molt important 

la capacitat per treballar de manera holística, sense judicis, de manera 

cuidadora i sensible, assegurant els drets, les creences i els desitjos dels 

diferents individus. 

Per tant, segons els resultats d’aquest estudi, es pot deduir que Espanya hi ha 

un escàs interès per part d’Infermeria en relació a la formació dels 

professionals en l’àmbit del treball multicultural. 

Tot i això, des de fa uns deu anys, han començat a aparèixer cursos 

especialitzats en aquests temes, com també s’estan introduint assignatures 

optatives en algunes universitats d’Espanya de continguts relacionats amb la 

infermeria i la cultura, enfocant la matèria des d’una perspectiva antropològica i 

culturalista(30). 

 

1.5.2. Actituds i habilitats dels professionals de salut davant les 

persones d’altres cultures 

En el moment que un professional ha d’atendre una persona d’una cultura 

diferent a la pròpia, s’han de considerar una sèrie de factors que poden ser 

crucials per què el pacient prengui confiança i se senti còmode davant el 

professional sanitari que l’atén.  

D’aquesta manera, el professional pot entendre i posar-se en la situació de la 

persona immigrant i així, les intervencions poden donar millor resultat per al 

pacient. Ahotegui(21) proposa alguns recursos que el personal sanitari pot 

posar en marxa a l’hora de tractar amb persones immigrants i/o d’altres 

cultures. 
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A l’hora d’establir la comunicació amb la persona, el professional sanitari ha de 

tenir en compte certs detalls que demostrin acceptació i respecte, ja que moltes 

vegades les persones que provenen d’altres països i cultures solen sentir-se 

desplaçats de la societat i solen tenir una baixa autoestima.  

També és important tenir certa prudència a l’hora de mantenir contacte físic 

amb l’altra persona, per exemple, donar la mà per saludar-se, etc. 

La relació pacient-terapeuta sol ser complicada en molts casos ja que la 

persona immigrant pot tenir sentiments de distància i desconfiança cap al 

professional sanitari. Això és degut a que la persona immigrant es troba en un 

país d’acollida del qual se sent exclòs, sobretot per part de les persones que 

tenen poder (policia, funcionaris..), i com a tal, tenen una visió del professional 

sanitari com una persona de poder. 

Per altra banda, per part del professional de la salut, moltes vegades la no 

transparència no és fàcil. Totes les persones de totes les cultures tenen 

prejudicis cap a les altres persones i de vegades, els professionals sanitaris 

emeten prejudicis i creen actituds de repulsa i discriminació envers els 

immigrants. Aquí és quan es crea una situació amb una problemàtica ètica, ja 

que tothom té dret a ser atès sense cap mena de discriminació(21). 

En alguns casos també ens podem trobar l’actitud totalment contrària per part 

del professional que atén a la persona immigrant; una actitud paternalista i 

protectora, la qual cosa no ajuda en el procés de creixement personal de la 

persona immigrant(21,33). 

La figura del mediador pot resultar, de vegades, ser un avantatge o un 

inconvenient ja que es converteix en una tercera persona que participa en el 

procés terapèutic. Ha de ser una persona ben entrenada, en molts casos també 

és una persona immigrant que possiblement també ha passat per un dol 

migratori i sent empatia cap a la persona atesa. S’ha de considerar, també, les 

diferències culturals entre el mediador i la persona immigrant. A més, l’ús de la 

figura del mediador pot arribar a duplicar el temps de la consulta(21). 

Un altre problema molt recurrent entre els immigrants que són atesos pels 

professionals sanitaris és l’alt índex d’abandonament dels tractaments. Aquest 

col·lectiu de la societat, no solament acudeix en menor freqüència als centres 
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de salut, sinó que també tenen un alt índex d’abandonament del 

tractament(21,34). 

 

Finalment, cal dir que, havent fet una revisió dels antecedents del tema general 

que engloba aquest estudi, hi ha poca bibliografia que faci referència als 

coneixements, actituds i habilitats de les infermeres sobre salut mental i 

immigració. Amb aquest estudi es pretén realitzar un petit avenç en aquest 

camp de la investigació científica en infermeria. 
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2. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

Hipòtesi: La participació en un programa de formació sobre la síndrome 

d’Ulisses millorarà els coneixements, actituds i habilitats de les infermeres 

davant el pacient amb aquest trastorn. 

 

Objectiu 1: Identificar els coneixements, actituds i habilitats de les infermeres 

d’Atenció Primària davant el pacient amb síndrome d’Ulisses. 

 

Objectiu 2: Analitzar els canvis en els coneixements, actituds i habilitats de les 

infermeres d’Atenció Primària davant el pacient amb síndrome d’Ulisses 

després de la participació en un programa de formació sobre aquesta patologia. 

 

3. MATERIAL I MÈTODES 

3.1. Àmbit d’estudi 

Es tracta d’un estudi que engloba l’àmbit de l’atenció primària, ja que s’estudia 

quins son els coneixements, actituds i habilitats de les infermeres sobre la 

síndrome d’Ulisses en tres centres d’atenció primària (CAP). 

 

3.2. Disseny 

Es tracta d’un estudi de metodologia quantitativa, pre-post test, analític i 

d’intervenció (s’introdueix la variable del programa formatiu).  

 

3.3. Població d’estudi 

L’estudi està dirigit a les infermeres que treballen en els tres CAP seleccionats 

de Salt i Girona. 

 

3.4. Mostra 

El tipus de mostreig serà no probabilístic. S’escolliran totes les infermeres que 

treballen els CAP de Salt 1 i Salt 2 i de Can Gibert del pla; en total seran 53 

infermeres. 
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3.5. Instruments 

Per mesurar les variables estudiades en la recerca es requerirà una enquesta 

de dades sociodemogràfiques ad hoc. S’elabora una enquesta que recull les 

següents dades: 

- Enquesta de valoració de coneixements, actituds i habilitats: Al no 

disposar de cap enquesta o test validats per analitzar els 

coneixements, actituds o habilitats de les infermeres en relació al dol 

migratori o síndrome d’Ulisses, aquesta ha estat elaborada per part 

de l’estudiant que ha dut a terme el projecte de l’estudi. 

Ha estat elaborada tenint en compte els aspectes bàsics de 

coneixements, actituds i habilitats sobre la síndrome d’Ulisses o 

síndrome d’estrès crònic i múltiple de l’immigrant. S’han integrat 

preguntes amb resposta segons l’escala de Lickert i preguntes amb 

resposta tipus test. 

Un cop elaborada es preveu enviar aquesta enquesta a experts perquè donin el 

seu parer i fer les modificacions oportunes. 

- Enquesta sobre dades demogràfiques: Enquesta elaborada ad hoc., on 

es farà un recull de les dades sociodemogràfiques de les infermeres 

que participin en el programa formatiu. 

 

3.6. Procediments i tècniques 

Per iniciar l’estudi caldrà enviar una sol·licitud d’avaluació d’estudis al Comitè 

d’Ètica i d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut Català de la Salut de l’hospital 

Doctor Josep Trueta de Girona (Annex 1) i esperar la resposta per poder donar 

començament a la recerca. 

Un cop s’hagi rebut la resposta del CEIC, acceptant el nostre estudi, podrem 

enviar el full informatiu (Annex 2) als tres centres escollits, en el qual s’explica 

breument l’objectiu de l’estudi i es demana la col·laboració dels centres i del 

seu personal d’infermeria. 

Una vegada els centres i els professionals que hi treballen acceptin participar 

en l’estudi, es reunirà a les infermeres que vulguin participar, un dia i a una 
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hora en concret, a la sala d’actes del mateix centre, per començar el programa 

formatiu. 

Per estudiar quins son els canvis en els coneixements, actituds i habilitats de 

les infermeres davant el pacient immigrant amb possible síndrome d’Ulisses, es 

realitzaran unes enquestes (Annex 4) a les infermeres, abans i després de la 

participació en un programa de formació sobre aquesta psicopatologia. 

Aquestes enquestes hauran estat elaborades per l’estudiant que realitza el 

projecte de recerca i seran enviades a un expert per tal que donin el seu punt 

de vista i puguin ser modificades. 

Prèviament, les enquestes es passaran a 15 estudiants d’infermeria per 

realitzar un estudi pilot previ, i així, poder veure el funcionament de l’enquesta i 

realitzar les modificacions oportunes. 

Abans de l’inici de la primera sessió formativa se’ls donarà el full del 

consentiment informat (Annex 3) que hauran de signar i en aquest mateix 

moment, se’ls donarà la primera enquesta, que hauran de respondre just abans 

de l’inici de la primera sessió formativa. 

1a sessió: 

Amb l’ajuda del psiquiatre i antropòleg J.A., es realitzarà una conferència 

sobre la síndrome d’Ulisses amb el suport d’una presentació de 

diapositives. A l’acabar la sessió hi haurà un torn de preguntes i dubtes. 

La primera sessió tindrà una durada aproximada de 2 hores, 

aproximadament, incloent el temps per respondre l’enquesta i signar el 

consentiment informat. 

2a sessió:  

La segona sessió es durà a terme una setmana després de la primera 

sessió i en aquesta, s’exposaran quines son les actituds i habilitats que 

haurien d’adquirir les infermeres per actuar de manera correcta i per 

detectar els pacients que estiguin en risc o puguin desenvolupar la 

síndrome d’Ulisses.  

També es presentaran una sèrie de casos reals anònims tant per part de 

l’expert que realitzarà la formació, com per part dels professionals que 
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participin en el programa formatiu, explicant quina ha estat l’actuació, les 

habilitats i les actituds que s’han adoptat davant aquests pacients. 

Finalment es respondran als dubtes i qüestions que puguin sorgir. 

Al finalitzar la segona sessió, es repartiran les segones enquestes que 

hauran de respondre els participants del programa formatiu, de les quals 

se n’estudiarà quines han estat les diferències en els coneixements, 

actituds i habilitats dels participants pel que fa a la síndrome d’Ulisses. 

Aquesta sessió es preveu que tingui una durada de 2h i 30 mins., 

aproximadament. 

Per donar una continuïtat formativa i de seguiment a aquests professionals que 

han participat en l’estudi, es donarà la possibilitat que l’expert es desplaci cada 

15 dies als centres durant dos mesos (4 vegades), per resoldre dubtes de 

casos clínics i donar possibles solucions per aquests pacients. Aquestes 

sessions de seguiment tindran una durada d’1 hora aproximadament. 

Al finalitzar aquestes sessions presencials i de seguiment, també s’oferirà la 

possibilitat de contactar via correu electrònic amb l’expert per resoldre futurs 

dubtes i per demanar consells. 

En acabar el programa formatiu, les dades recollides en les enquestes seran 

analitzades per un professional, que les introduirà el programa SPSS i 

n’analitzarà els resultats, comparant els obtinguts en els primeres enquestes 

amb els obtinguts a la segona. 

 

3.7. Consideracions ètiques 

Per iniciar l’estudi es requereix obtenir el consentiment del comitè d’ètica de 

l’ICS, així com l’autorització de la direcció dels tres centres: Salt 1, Salt 2 i Can 

Gibert del Pla, als quals se’ls enviarà una carta sol·licitant la col·laboració del 

personal en l’estudi (Annex 2). 

Per assegurar els principis de bioètica de la determinació i l’autonomia, es 

demanarà el consentiment informat dels professionals que participen a l’estudi, 

garantint el caràcter voluntari, no punitiu i anònim dels qüestionaris i de les 

sessions del programa formatiu en tot moment (Annex 3). En tot moment es 
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guardarà l’anonimat i la confidencialitat dels participants, suprimint les dades 

associades a qualsevol persona que pugui ser susceptible d’identificació. 

 

3.8. Variables 

Variables dependents: 

- Coneixements de les infermeres d’atenció primària en relació a la 

síndrome d’Ulisses / dol migratori. 

- Actituds de les infermeres d’atenció primària en relació a la síndrome 

d’Ulisses / dol migratori. 

- Habilitats de les infermeres d’atenció primària en relació a la síndrome 

d’Ulisses / dol migratori. 

Variables independents: 

- Sexe (nominal) de la persona que realitza l’enquesta; home o dona. 

- Edat (quantitativa) de la persona que realitza l’enquesta. 

- Anys de treball en l’àmbit d’infermeria (quantitativa) de la persona que 

realitza l’enquesta. 

- Grau/diplomatura. Tipologia dels estudis efectuats per la persona que 

realitza l’enquesta (nominal). 

- Formació prèvia en l’àmbit de salut mental i immigració de la persona 

que realitza l’enquesta. 

- Programa formatiu. Participació en el programa. 

 

3.9. Anàlisi de les dades 

Les dades seran analitzades mitjançant el programa d’analítica predictiva 

SPSS v22. Es realitzarà una anàlisi descriptiva de les dades obtingudes fent 

mitjanes i desviacions estendard per les variables quantitatives i freqüències 

per les variables qualitatives. 

També es realitzarà una comparació dels resultats obtinguts en les primeres 

enquestes amb els resultats obtinguts en la segona mitjançant la prova Chi-

Quadrat en el cas de comparació de variables qualitatives i la t de Student per 
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comparar mitjanes, establint una p≤0,05 per assolir diferències estadísticament 

significatives 

 

3.10. Cronograma del projecte  

Octubre del 2015: S’envia la sol·licitud d’avaluació d’estudis al Comitè d’Ètica i 

d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut Català de la Salut de l’hospital Doctor 

Josep Trueta de Girona. 

Entrega de les enquestes a 15 estudiants de la facultat d’infermeria de la 

Universitat de Girona per realitzar l’estudi pilot previ. 

16 de novembre del 2015: Temps de marge per rebre la resposta del CEIC i 

poder donar iniciar la recerca i ens posem en contacte amb el professional J.A. 

per oferir-li la possibilitat de ser el formador dels participants en el programa de 

formació. 

Finals de novembre fins finals de desembre del 2015: Enviament del full 

informatiu de participació en l’estudi als tres centres escollits i marge de temps 

per rebre la resposta d’acceptació de la direcció dels centres i dels seus 

professionals d’infermeria per participar-hi. 

Dilluns 11 de gener del 2016: Entrega de les enquestes abans de la formació 

als dos CAP de Salt (Salt 1 i Salt 2) i de Girona (Can Gibert del Pla). 

Dilluns 25 de gener del 2016  Recollida de les enquestes abans de la 

formació als dos CAP de Salt (Salt 1 i Salt 2) i de Girona (Can Gibert del Pla). 

CAP Salt 1 - Dimarts 2 de febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Lliurament del document del consentiment informat 

- Lliurament i realització de la primera enquesta 

- Primera sessió de la formació 

CAP Salt 2 - Dimecres 3 de febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Lliurament del document del consentiment informat 

- Lliurament i realització de la primera enquesta 

- Primera sessió de la formació 

CAP Can Gibert del Pla - Dijous 4 de febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Lliurament del document del consentiment informat 
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- Lliurament i realització de la primera enquesta 

- Primera sessió de la formació 

CAP Salt 1 - Dimarts 9 de febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Segona sessió de la formació 

- Lliurament i realització de la segona enquesta 

CAP Salt 2 - Dimecres 10 febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Segona sessió de la formació 

- Lliurament i realització de la segona enquesta 

Cap Can Gibert del Pla - Dijous 11 febrer, de 13:00h a 15:00h: 

- Segona sessió de la formació 

- Lliurament i realització de la segona enquesta 

Del 15 de febrer al 4 de març: Estudi per part de l’expert dels resultats de les 

enquestes. 

Dilluns 22 de febrer de 13:00h a 14:00h  Primera sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Salt 1. 

Dimarts 23 de febrer de 13:00h a 14:00h  Primera sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Salt 2. 

Dimecres 24 de febrer de 13:00h a 14:00h  Primera sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Can Gibert del Pla. 

Dilluns 7 de març de 13:00h a 14:00h  Segona sessió de continuïtat per part 

de l’expert al CAP Salt 1. 

Dimarts 8 de març de 13:00h a 14:00h  Segona sessió de continuïtat per part 

de l’expert al CAP Salt 2. 

Dimecres 9 de març de 13:00h a 14:00h  Segona sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Can Gibert del Pla. 

Dilluns 21 de març de 13:00h a 14:00h  Tercera sessió de continuïtat per part 

de l’expert al CAP Salt 1. 

Dimarts 22 de març de 13:00h a 14:00h  Tercera sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Salt 2. 

Dimecres 23 de març de 13:00h a 14:00h  Tercera sessió de continuïtat per 

part de l’expert al CAP Can Gibert del Pla. 
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Dilluns 4 d’abril de 13:00h a 14:00h  Quarta sessió de continuïtat per part de 

l’expert al CAP Salt 1. 

Dimarts 5 d’abril de 13:00h a 14:00h  Quarta sessió de continuïtat per part de 

l’expert al CAP Salt 2. 

Dimecres 6 d’abril de 13:00h a 14:00h  Quarta sessió de continuïtat per part 

de l’expert al CAP Can Gibert del Pla. 

 

3.11. Pressupost econòmic 

Pressupost fotocòpies: 

Aproximadament 1000 fotocòpies  1000 x 0,05€ = 50€ 

Pressupost expert: 60€ / hora 

Sessions formatives presencials: 

Primera sessió: 3 CAP x 2h = 3 x 90€ = 270€ 

Segona sessió: 3 CAP x 2h = 3 x 90€ = 270€ 

 Sessions de continuïtat presencials: 

  4 sessions x 1h cada sessió x 60€ l’hora x 3 CAP = 720€ 

 TOTAL: 1260€ 

Desplaçaments expert: 

Des de: Barcelona  Fins: Girona 

Distància en km, anada i tornada: 207 Km a 0,22€ x Km. = 45,54€ 

Cost dels peatges: 12,44€ 

Total anada i tornada (1 dia) = 45,54€ + 12,44€ = 57,98€ 

TOTAL: 18 dies haurà d’anar a Girona  18 x 57,98€ = 1043,64€ 

Dietes expert: Dinar de 18 dies  18 x 25€ = 450€ 

Traducció a l’anglès i revisió de l’article: 1000€ 

Difusió dels resultats en congrés de caràcter internacional: 1500€ 

TOTAL: 50€ + 1260€ + 1043,64€ + 450€ + 1000€ + 1500€ = 5303,64€ 

*Aquest pressupost és un cost orientatiu de les despeses previstes per dur a 

terme l’estudi.  
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ANNEXOS 

Annex 1: SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ D’ESTUDIS AL COMITÈ 

D’ÈTICA I D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA 

 

Sònia Márquez Expósito amb domicili a C/Nou, Anglès. 17160 

 

EXPOSA: Que vol portar a terme l’estudi: Coneixements, actituds i habilitats 

de les infermeres d’atenció primària davant el pacient amb síndrome 

d’Ulisses o Síndrome d’estrès crònic i múltiple de l’immigrant. 

 

Que serà realitzat per: Sònia Márquez Expósito, estudiant d’infermeria de la 

Universitat de Girona. 

 

Que l’estudi serà realitzat respectant la normativa legal aplicable. 

 

Per l’exposat,  

 

SOL·LICITA 

Sigui avaluat pel COMITÈ D’ÈTICA D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA DE 

L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)  

 

Signatura  

 

 

Data, 
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Annex 2: FULL INFORMATIU 

 

Sóc estudiant de grau d’Infermeria de la Universitat de Girona i actualment estic 

duent a terme un estudi en relació al pacient immigrant i els problemes de salut 

mental. 

Amb aquest document vull facilitar-vos la informació necessària als participants 

de l’estudi i demanar-ne la vostra col·laboració. 

Els participants en l’estudi hauran de participar en un programa formatiu que 

constarà de dues sessions impartides al mateix centre de treball per un 

especialista. Posteriorment a aquestes dues sessions formatives presencials, 

es donarà la possibilitat de realitzar un seguiment formatiu i d’orientació per tal 

de resoldre dubtes i casos clínics que puguin sorgir als professionals que 

participen en l’estudi. 

 

Aprofitem aquesta carta per sol·licitar la vostra participació voluntària:  

Estaríeu disposats en participar en el programa formatiu i l’estudi que es durà a 

terme?   

SÍ   NO  (marca la resposta) 

Si heu decidit participar, haureu de signar el consentiment informat, el qual és 

molt important per poder garantir que accepta participar en el nostre estudi i on 

li garantim la confidencialitat de les dades que s’intercanviaran durant l’estudi.  

Si voleu estar al corrent dels resultats de la recerca us donem la possibilitat 

d’escriure el vostre correu electrònic, on us enviarem tota la informació 

necessària. 

___ Sí, vull conèixer els resultats de l’estudi: ________________________ 

___ No, gràcies. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment estic a la vostra disposició, podeu adreçar-vos 

a: u1922577@campus.udg.edu 

 

Moltes gràcies per la vostra participació! 

mailto:u1922577@campus.udg.edu
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Annex 3: CONSENTIMENT INFORMAT PELS PARTICIPANTS DE 

L’ESTUDI 

Amb el consentiment informat es té com a objectiu proporcionar als participants 

d’un estudi la informació necessària per decidir participar voluntàriament en 

aquest. 

Aquest estudi pretén avaluar si la participació dels professionals d’infermeria 

d’atenció primària en un programa formatiu sobre la síndrome d’Ulisses 

provoca canvis en els coneixements, actituds i habilitats d’aquests davant el 

pacient immigrant amb aquesta síndrome. 

Si accediu a participar en aquesta recerca, de manera voluntària, es demanarà 

que participeu en aquest programa formatiu, que constarà de dues sessions 

presencials, amb la possibilitat d’un assessorament continuat, i que respongueu 

a dues enquestes, una abans i una altre després de la formació. 

La informació que es reculli serà confidencial i no s’utilitzarà per a cap altre 

propòsit que no sigui dins el camp de la investigació. 

Si sorgeix qualsevol dubte durant el procés de la investigació, podeu posar-vos 

en contacte amb la persona que duu a terme l’estudi 

(u1922577@campus.udg.edu). 

 

Agraïm per avançat la vostra participació, 

 

Equip d’investigació 

 

Accepto participar voluntàriament en aquesta investigació havent rebut informació 

prèvia de l’objectiu de l’estudi. Reconec que la informació que proporcioni al llarg de la 

investigació serà totalment confidencial i no serà utilitzada en qualsevol altre propòsit 

sense el meu consentiment.  

Entenc que se’m lliurarà una còpia del consentiment i que puc demanar informació 

sobre els resultats de l’estudi una vegada conclòs.  

Girona, ___________ de _______________ del 20__  

 

Signatura del participant: 

mailto:u1922577@campus.udg.edu
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Annex 4: ENQUESTA D’VALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS, 

ACTITUDS I HABILITATS DE LES INFERMERES D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA DAVANT EL PACIENT AMB SÍNDROME D’ULISSES 

Dades sociodemogràfiques 

Edat: ___   Sexe: Home___ Dona___ 

Anys d’experiència professional: ___ 

Sóc:  diplomat/da___  graduat/da___ 

He rebut formació prèvia en relació a: 

- ___Multiculturalitat en el camp d’infermeria 

- ___Salut mental en atenció primària 

- ___Salut mental i immigració 

- ___Immigració en atenció primària 

- ___ No he rebut formació prèvia 

Coneixements 

1. Has sentit a parlar de la Síndrome d’Ulisses anteriorment? 

- ___Sí 

- ___No 

2. Creus que la població immigrant és un grup més vulnerable a presentar 

trastorns mentals? 

- ___Sí 

- ___No 

- ___De la mateixa manera que la població autòctona 

3. Quins creus que són els motius més importants pels quals els 

immigrants podrien desenvolupar algun trastorn mental? 

- ___L’enyorança del país d’origen, de la família, de la cultura i la 

llengua. 

- ___La falta de recursos econòmics i de treball. 

- ___La discriminació per part d’altres persones. 

- ___No tenen motius, aquí tenen millor qualitat de vida que en el seu 

país d’origen. 
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4. Existeixen diversos tipus de dol (pèrdues per la mort, pèrdua d’objectes, 

pèrdues sentimentals, pèrdua d’aspectes de sí mateix, etc.). Creus que 

la migració també constitueix un tips de dol? 

- ___Sí, el dol de l’enyorança. 

- ___No, ja que la persona immigrant hi guanya. Crea noves amistats, 

adquireix béns, una feina, etc. 

- ___Sí, el dol migratori. 

5. Creus que sigui quin sigui el motiu per emigrar, les persones acaben 

tenint les mateixes conseqüències a nivell de salut mental? 

- ___ No, no és el mateix emigrar del propi país de manera forçada 

(guerra, escassos recursos econòmics...) que no pas per motius 

voluntaris (per anar a viure amb la teva parella...). 

- Sí, ja que al cap i a la fi al marxar del propi país tothom deixa enrere 

el mateix; la cultura, la llengua, la família, etc. 

6. La persona immigrant passa per un dol múltiple, compost per una sèrie 

de dols. Quins són aquests dols pels quals es passa? 

- ___ Relacions socials i familiars, la llengua, la terra, el contacte amb 

el grup ètnic, els riscos per la integritat física. 

- ___ Relacions socials i familiars, la llengua, la cultura, la terra, el 

contacte amb el grup ètnic, l’estatus social, els riscos per la integritat 

física. 

- ___ Relacions amb els amics, la llengua, la cultura, la rutina diària, el 

contacte amb el grup ètnic. 

7. Digues si aquestes afirmacions són verdaderes (V) o falses (F). 

- ___ Les persones que estan passant per un dol migratori poden 

adoptar actituds infantils i de regressió, buscant sobreprotecció en els 

professionals sanitaris o en altres autoritats. 

- ___ Les persones immigrants que es troben en el país d’acollida 

acaben sentint un odi profund cap a aquest. 

- ___El dol migratori només ho viuen les persones que emigren del seu 

país. Les que es queden al país d’origen, no. 
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- ___ Quan la persona immigrant vol tornar al seu país li suposa una 

nova migració. 

- ___ La síndrome d’Ulisses es pot arribar a confondre, per la 

simptomatologia amb una depressió, amb un trastorn d’ansietat o fins 

i tot amb un trastorn confusional. 

8. Per què creus que la síndrome d’Ulisses no es pot confondre amb un 

trastorn depressiu? 

- ___ Perquè els immigrants no solen plorar, la qual cosa és un 

símptoma molt rellevant des trastorns depressius. 

- ___ Perquè malgrat hi hagi molts símptomes que es presenten en els 

dos trastorns, en la síndrome d’Ulisses no sol aparèixer l’apatia, la 

manca d’interessos ni els pensaments de mort. 

- ___No es pot confondre de cap manera ja que quasi no hi ha cap 

símptoma que es presenti en ambdues patologies, només la 

desesperança.  

 

Actituds i habilitats 

Cas: Acudeix a consulta d’infermeria un home de 38 anys d’edat, d’origen 

marroquí. Va arribar a Catalunya fa només 5 mesos. Al seu país va deixar 

la seva dona i les seves tres filles, de 2, 4 i 6 anys. Emigra a Catalunya per 

motius econòmics i per conflictes bèl·lics al seu país. 

A consulta, explica amb gestos i en paraules bàsiques del castellà que fa 

un temps que a les nits no pot dormir i l’endemà té mal de cap, cansament 

i se sent molt nerviós. A més, explica estar molt preocupat per la seva 

família que està al seu país. 

1. Valora de més positiva (1) a més negativa (4), les següents actituds que 

podria tenir una infermera davant l’home d’aquest cas: 

- ___ Escoltar atentament la persona per tal que se senti compresa i 

donar possibles solucions als problemes que ens explica (recomanar 

ibuprofè per cefalea, camamilla per conciliar el son, etc.). A més, es 

torna a citar en dues setmanes per fer-ne un seguiment. No caldria 
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citar-lo amb el metge de capçalera ja que els problemes que presenta 

no són importants. 

- ___ La seva situació és complicada, però les persones immigrants 

solen exagerar i preocupar-se massa per coses innecessàries. Si hi 

donem més importància de la que té, es pot convertir en un pacient 

hiperdemandant. 

- ___ Escoltar atentament la persona per tal que se senti compresa i 

donar possibles solucions als problemes que ens explica (recomanar 

ibuprofè per cefalea, camamilla per conciliar el son, etc.). A més, es 

torna a citar pel dia següent amb el metge de capçalera i es sol·licita 

la presència d’un mediador/a per poder fer una anamnesi a fons i 

entendre més bé el que explica. 

- ___ Escoltar la persona i donar una possible solució als seus 

problemes (recomanar ibuprofè per cefalea, camamilla per conciliar el 

son, etc.). Els problemes que presenta no són importants, ja que no 

presenta un trastorn depressiu; és una reacció normal.. 

2. En relació a les següents oracions, digues del 0 al 10 quin és el teu nivell 

d’acord o de desacord.  

(0: Totalment en desacord  10:Totalment d’acord) 

- ___ Penso que les persones immigrants solen ser molt exigents i 

hiperdemandants. 

- ___ Crec que les persones que han de marxar del seu país 

necessiten que els professionals de la salut comprenguin la seva 

situació. 

- ___ Personalment, em considero una persona empàtica davant les 

persones d’altres països. 

- ___ Sé entendre en quin nivell d’estrès es troben les persones que 

arriben a un país nou, deixant al seu país d’origen tot el que més 

estimen. 

- De vegades em costa mostrar interès i empatia per les persones 

immigrants que venen al centre d’atenció primària ja que quasi 
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sempre presenten els mateixos problemes (tristesa, nerviosisme, 

cefalees, insomni, etc.). 

 

3. Del 0 al 10 (0= cap a 10=moltes), digues quines són les habilitats 

professionals que consideres que tens en l’atenció de persones 

immigrants amb problemes de salut mental. 

- ___ Comunicar-me efectivament 

- ___ Mantenir una escolta activa 

- ___ Donar una resposta eficaç als problemes que presenten 

- ___ Aconseguir millorar l’ansietat de la persona 

- ___ Aconseguir millorar la tristesa de la persona 

- ___ Aconseguir millorar el nerviosisme/malestar de la persona 

 

 

 


