
            

  

 

 

Fes + Trueta 
Projecte Liberia per a la millora del 
benestar dels pacients amb dificultats de 
comunicació ingressats a la UCI de 
l’Hospital Josep Trueta  

 
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és el 
centre hospitalari públic de referència de les comarques 
gironines. La seva Unitat de Cures Intensives (UCI) ingressa al 
voltant de 760 pacients crítics cada l’any, dels quals 600 es 
recuperen satisfactòriament. Alguns d’aquests pacients poden 
estar-hi ingressats setmanes i, fins i tot, mesos. 
 
Els pacients crítics que tenen una recuperació lenta, uns 250 
l’any, sovint tenen la capacitat de comunicar-se compromesa, 
bé perquè no poden parlar o bé perquè tenen una manca de 
força, entre d’altres circumstàncies.  
 
El professionals que els assisteixen tenen el compromís de 
facilitar la comunicació d’aquests pacients, ja que els estudis 
mostren que una bona comunicació millora el seu estat 
emocional i psicològic i, per tant, influeix en la seva 
recuperació.   
 
En aquest context, les infermeres de la UCI del Trueta han 
creat algunes eines per als pacients amb dificultat de parla 
com, per exemple, llibres amb imatges i abecedaris que els 
poden ajudar. Tot i així, la comunicació podria tenir un gran 
impuls si es comptés amb eines innovadores i específicament 



            

  

 

 

adaptades a les necessitats del pacient crític, com ara 
comunicadors de veu com el sistema Liberia UCI.  
 

Es tracta d’un nou 
sistema de 
comunicació intel·ligent 
dirigit a pacients amb 
dificultat de parla que, 
de manera ràpida, 
senzilla i intuïtiva, 
transmet les seves 

necessitats o preocupacions urgents i immediates. Amb aquest 
sistema el pacient crític té veu pròpia en un context de 
comunicació adaptada i compta amb un sintetitzador de veu 
que pot activar només amb la mirada. 
 
Per aquest motiu, ens agradaria poder oferir aquesta nova eina 
als nostres pacients, els quals tindrien una oportunitat de 
comunicació plena, que milloraria la seva estada a l’Hospital. 
Cada mes es podrien beneficiar d’aquesta aplicació entre 10 i 
15 pacients, fet que ajudaria a minimitzar els estats de 
frustració, agitació i desesperança que els produeix tenir 
dificultats per fer-se entendre amb els professionals que els 
atenen i la seva família. 
 

Ajuda’ns a fer realitat aquest projecte. 
FES + TRUETA! 

 
Informa’t de com fer el teu donatiu a: 

www.hospitaltrueta.cat 
mestrueta@gencat.cat  

Tel. 972 941 341 


