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Entre 2016 i 2017 va haver un augment del 9% de les alertes per agressió a la Sala 
061 (SEM, 2018). Així mateix, altres fonts mostren un augment del 7,48% entre 2010 i 
2017 en relació a situacions d’agressions sexuals (IMOI; 2018) fets que, juntament 
amb les darreres situacions d’elevat interès mediàtic, condueixen als professionals 
sanitaris de l’extrahospitalària a afrontar aquest tipus de situacions sense que aquesta 
aparegui en la formació curricular del TES (D 123/2012). 
 
L’objectiu és determinar si els TES consideren que disposen de les eines necessàries 
per a la gestió d’aquestes situacions, valorant la formació rebuda i la seva experiència, 
i si és considerada suficient per tal de desenvolupar la  seva tasca assistencial en 
aquests escenaris.Per aquest objectiu, s’elabora una enquesta amb 20 ítems sobre els 
coneixement de les diferents pautes d’actuació en els procediments operatius i 
assistencials actuals davant agressions sexuals, i s’administra aquesta enquesta a 179 
TES del territori. 
 
Els resultats (70,9% homes; 29,1% dones) indiquen que un 37,7% dels enquestats es 
troben almenys un cop al mes davant la sospita de possibles agressions sexuals, 
mentre que, un 87,5% manifesten que és preferible o necessària l’actuació d’un TES 
de gènere femení davant d’agressions sexuals en adults i menors indiferentment del 
sexe de l’afectat/da, tot i que la capacitat d’establir el contacte i l’aliança assistencial és 
un factor més rellevant. D’altra banda, tres de cada quatre TES indiquen no haver 
rebut formació actualitzada per part de l’organització, així com també transmeten la 
necessitat d’actualització dels procediments existents en USVB/USVA. 
Aquests resultats indiquen dificultats a l’afrontament d’aquest tipus de situacions i la 
necessitat d’actualitzar els procediments actuals davant escenaris amb afectats/des 
d’agressions sexuals, així com la indicació de la creació d'una guia d'actuació d'ús 
unificat a tot el territori. 
	


