
 

 

 

L’ Hospital Sant Joan de Déu i l’Associació ASPAYM col·laboren en 
l’atenció als nous lesionats medul·lars 

Les dues entitats treballaran per millorar l’atenció a les persones amb lesió medul·lar i reduir 
l’estrès emocional d’aquests pacients 

 

Palma, 23 de juny de 2016. El director Gerent de l’Hospital sant Joan de Déu, Joan Carulla i el 
President de l’Associació ASPAYM Balears, Alessandro Marinelli han signat un conveni de 
col·laboració a través del qual les dues entitats es comprometen a treballar per millorar la qualitat de 
l’atenció que reben els pacients amb una nova lesió medul·lar oferint a aquestes persones i els seus 
familiars l’assessorament i suport psicosocial de l’equip de professionals i voluntaris d’ASPAYM. 

A més, es treballarà d’una manera conjunta per reduir el nivell d’estrès emocional i ansietat que 
causa, en moltes ocasions, la manca d’informació referent al procés d’adaptació que comporta la 
tornada al domicili després de l’alta hospitalària, així com els canvis que hauran d’afrontar a la seva 
vida. 

D’aquesta manera, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, referent en el tractament i rehabilitació de 
les persones amb lesió medul·lar a les Illes Balears, es reafirma en  el seu compromís envers la 
millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i els seus familiars. 

 

L’Hospital Sant Joan de Déu, referent en lesió medul·lar 

Des de fa poc més d’un any, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma disposa d’una unitat específica 
per al tractament de les persones amb lesió medul·lar que ha evitat el desplaçament a la península a 
moltes d’aquestes persones.  

En concret, durant el primer any s’ha realitzat la revisió anual a unes 70 persones mentre que altres 
25 han estat ateses en règim d’hospitalització. 

La unitat està formada per un metge especialista en medicina física i rehabilitació, infermera gestora 
de cas i infermera de la Unitat; terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, metge especialista en urologia i  
infermer especialista en urodinamia. 

Així mateix, col·laboren  amb la unitat altres professionals com ara logopedes, psicòlegs treballadors 
socials i recentment s’ha incorporat un tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives. 

 

Per a més informació: 
Cati Roig 
Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca 
Tel. 971 70 45 95;  609 29 21 34; E-mail: croigcompany@ohsjd.es 


