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Introducció

El desgast professional, denominat burnout en anglès, es va definir formalment

des de la psicologia clínica en un article escrit el 1974 per Herbert Freudenber-

ger, en una època en la qual estava treballant com a voluntari en una free clinic

(centre d’atenció a drogodependències) de Nova York:

«Esgotament mental i físic causat per la vida laboral.»

«La persona que acostumava a ser la més activa i la que més parlava en les reunions
d’equip, ara no hi diu res; està asseguda a una cantonada de la taula.»

«Sembla ressentida, desencantada, fatigada, avorrida, desanimada i confusa.»

«Està tibant, s’irrita amb facilitat, es frustra amb coses que normalment tindrien una
importància moderada.»

H. J. Freudenberger (1974). «Staff burn-out». Journal of Social Issues (núm. 30, vol. 1, pàg.
159-165).

Anteriorment, en els anys cinquanta i seixanta del passat segle, ja s’havia

descrit el fenomen en professions assistencials, però sense atorgar-li denomi-

nació específica ni proposar que es podia tractar d’una síndrome d’àmplia

afectació sobre l’entorn laboral. Freudenberger va observar que molts dels

seus companys de treball voluntari, majoritàriament joves i idealistes, experi-

mentaven, al cap de poc d’incorporar-s’hi, una disminució gradual d’energia,

motivació i satisfacció laboral, acompanyada de simptomatologia somàtica.

Col·loquialment, els va etiquetar de la mateixa manera que ells ho feien amb

les persones a les quals assistien. Moltes d’aquestes persones reincidien en la

seva addicció a les drogues al cap d’un a tres anys, tornaven a ser ingressats i el

procés es repetia en successives ocasions. Eren «casos perduts», «cremats», que

tard o d’hora sucumbirien a l’efecte de les drogues. Tot això desmotivava el

personal voluntari i els suscitava una percepció d’inutilitat en els seus esforços.

El mateix Freudenberger es va reconèixer com a víctima del burnout.

Posteriorment, Maslach, Jackson i Leiter van iniciar els seus estudis des de la

recerca acadèmica. Dels seus treballs va resultar el qüestionari més utilitzat in-

ternacionalment per a diagnosticar el desgast professional, adaptat a Espanya,

amb versions per a diversos col·lectius laborals.
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Objectius

Els principals objectius d’aquest mòdul són els següents:

1. Definir el desgast professional i els seus factors de risc.

2. Diferenciar el desgast professional de l’estrès en general i d’altres riscos

psicosocials.

3. Conèixer els instruments per a avaluar-lo.

4. Conèixer i valorar les diferents estratègies per a la prevenció i intervenció

sobre el desgast professional.
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1. Definició

En primer lloc, dedicarem unes línies a comentar les diferents denominacions

que ha rebut en català el burnout syndrome (original en anglès):

• síndrome de cremar-se pel treball o síndrome del cremat

• desgast professional

• síndrome de cansament emocional

• estrès laboral assistencial, estrès professional

• malaltia de Tomàs o síndrome de Tomàs (sobre la base del personatge de

la novel·la La insostenible lleugeresa del ser de Milan Kundera)

En el nostre cas, hem optat per mantenir la denominació original anglesa,

burnout, que em traduït com a «desgast professional».

El desgast professional apareix quan fallen les estratègies de control i afronta-

ment de la mateixa activitat, fet que genera actituds negatives cap a les perso-

nes subordinades i les persones amb les quals es treballa i cap al mateix rol pro-

fessional, amb sensació d’esgotament desproporcionat amb relació a l’esforç

que s’ha generat.

En parlar de «mateixa activitat», fem referència a la constatació de bur-

nout en les relacions de parella i socials, en les quals també s’ha descrit,

encara que amb una incidència molt baixa. En el present mòdul, ens

centrem en la seva presència en entorns laborals.

Es tracta d’una resposta, inadequada, a l’estrès laboral crònic. Com en totes

les tipologies d’estrès, convé recordar que, almenys en part, depèn dels proces-

sos perceptius de la persona, és a dir, de com interpreta subjectivament el seu

entorn. No obstant això, l’elevat percentatge d’incidència observat en estudis

internacionals indica que no es tracta únicament de disfuncions perceptives.

La síndrome sol aparèixer en organitzacions de serveis (sanitaris, educatius,

treballadors socials, directius i comandaments intermedis, voluntariat, justí-

cia, seguretat, ens esportius, etc.), és a dir, en aquells llocs de treball la tasca

dels quals es desenvolupa fonamentalment atenent o donant servei a altres

persones (pacients, clients, usuaris, subordinats, alumnat, etc.), en els quals

els professionals perceben treball�emocional: necessitat de canviar els seus

comportaments per a ajustar-se als criteris definits per la política, equips direc-

tius, emotivitat de la seva clientela, pacients, etc. Ens trobem, doncs, davant

un procés, més que un estat, la qual cosa dificultarà en gran manera la seva

definició i avaluació.
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La definició més citada de la síndrome de burnout és la proposta per Maslach

i Jackson (1986):

«Síndrome d’esgotament emocional, despersonalització i realització

personal reduïda que pot donar-se en persones que treballen d’alguna

manera amb gent.»

La definició proposa un model tridimensional:

• Esgotament�emocional, no poder donar més de si mateix, en un àmbit

afectiu.

• Despersonalització, distanciament i actituds cíniques, conseqüència

d’una percepció deshumanitzada i impersonal dels pacients, alumnes, cli-

ents, etc.

• Baixa�realització�personal i tendència a autoavaluar negativament el tre-

ball efectuat.

Altres autors afegeixen la presència de simptomatologia física i no restringei-

xen el burnout a les professions assistencials. Parlen d’«un estat d’esgotament

físic, emocional i mental causat pel fet d’estar immers durant molt temps en

situacions emocionalment exigents».

Les principals�característiques que defineixen el desgast professional són les

següents:

• Es tracta d’un procés� d’estrès� progressiu, desenvolupat en un període

d’un a tres anys, que es cronifica. La seva latència, per tant, sol ser superior

a la dels processos genèrics d’estrès.

• S’acostuma a generar per sobrecàrrega�qualitativa de treball, en lloc de

la més habitual en l’estrès, que és de tipus quantitatiu.

• Les persones afectades estan�prèviament�i�fortament�motivades per la

seva tasca. És una de les seves característiques més rellevants, tant per les

seves repercussions en l’àrea de la prevenció de riscos laborals com per les

consideracions que han de plantejar-se les organitzacions on es pugui pre-

sentar, a causa de la pèrdua d’eficàcia i eficiència en el tipus de tasques que

desenvolupen en els seus llocs de treball. La motivació laboral és un factor

que s’intenta potenciar en moltes empreses mitjançant estratègies d’elevat

cost temporal i econòmic. En aquests casos, ja existia el personal motivat

i es perd aquesta característica fonamental, que difícilment es recuperarà.
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• Els primers símptomes que s’observen són la disminució�de�l’eficàcia�i

eficiència, amb sensació�de�cansament�físic�i�emocional no justificat

sobre la base de l’activitat efectuada, seguit per la deterioració de les rela-

cions personals, que donaran lloc a un increment de l’«absentisme men-

tal» (desconnexió de les tasques, augment d’errors en el treball i de quei-

xes del personal al qual s’atén) i posteriorment de l’absentisme físic, amb

períodes progressivament superiors en el temps necessari per a la reincor-

poració al lloc de treball.

• Es perden les raons i les motivacions que justificaven la dedicació i l’esforç.

Les actituds negatives, el distanciament�personal i la disminució en la

sensació de realització personal no acostumen a estar presents entre la

simptomatologia habitual de l’estrès.

• L’estat�físic�i�mental�habitual�no�es�recupera després dels períodes de

descans, com seria el cas de la fatiga «lògica» derivada de certs esforços

clarament identificats, que acostumen a finalitzar amb sensació d’«èxit»,

o altres formes d’estrès.

• El diagnòstic clínic i laboral és vàlid i fiable si el duen a terme professio-

nals de la salut laboral i/o clínica.

La majoria d’autors descriuen el desenvolupament del burnout en tres fases:

• 1) Percepció d’esgotament físic i emocional injustificat. Baixa satisfacció

laboral.

• 2) Conductes d’aïllament i falta d’implicació en el treball i el seu entorn.

Desenvolupament d’actituds despersonalitzades, cíniques i fins i tot agres-

sives envers companys de treball, que s’estenen a contactes socials i fami-

liars. Aquests comportaments afecten tant l’eficàcia com l’eficiència en el

seu treball.

• 3) Aparició de quadres d’ansietat o depressió, amb pensaments sobre la

possibilitat de canvi de lloc treball, abandó de la professió o fins i tot suï-

cidi en casos extrems. Aquesta fase pot resultar, en determinats casos, en

renovats intents per a aconseguir l’èxit que, si persisteixen les condicions

laborals, tornaran a instaurar la simptomatologia descrita en la fase inicial,

amb un increment en la seva magnitud.

La majoria d’estudis sobre el burnout sostenen que s’inicia en la pressió resul-

tant de les discrepàncies entre les expectatives individuals i la realitat de la vida

laboral. Aquesta tensió augmenta gradualment, i pot mantenir-se de manera

latent durant bastant temps, fins que és percebuda conscientment per la per-

sona. Perquè es desenvolupi la síndrome, és fonamental el tipus d’afrontament

que la persona adopta envers aquesta situació.
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En països del nord d’Europa, existeix la necessitat d’establir un diagnòstic clí-

nic del burnout. La majoria d’aproximacions s’associen preferentment a una

única dimensió: la d’esgotament (Maslach i Leiter, 2016).

Arribat aquest punt, podem presentar una definició operativa del desgast pro-

fessional. Entre les moltes propostes de la literatura sobre el tema, hem escollit

la de Brill (1984):

«Estat disfuncional i disfòric relacionat amb el treball, intervingut per

les expectatives, en una persona sense una altra psicopatologia més

gran, que havia tingut fins llavors i durant bastant temps un nivell

d’eficàcia i afectivitat adequat, que no recuperarà sense ajuda externa o

una reestructuració de l’entorn laboral.»

P. L. Brill (1984). «The need for an operational definition of burnout».

Family and Community Health (núm. 6, vol. 4, pàg. 12-24).

Recentment, Gil-Monte (2012) ha integrat els sentiments de culpa per a expli-

car els diferents perfils de burnout amb la finalitat d’obtenir un diagnòstic més

complet, discriminar entre treballadors afectats i reconèixer els seus efectes

sobre la salut i l’absentisme. La sensació de culpa provindria de pensaments

negatius sobre els altres i sobre la forma negativa i cínica amb la qual ha tractat

pacients, clients, alumnes, etc.
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2. Diagnòstic diferencial

Desgast� professional� i� estrès. El burnout pot ser considerat com un tipus

d’estrès cronificat. Encara que al principi puguin semblar iguals, el període de

latència en l’aparició del desgast professional és superior. Una altra diferència

important rau en el fet que, si bé l’esgotament mental o emocional està pre-

sent en la majoria de definicions d’estrès, les actituds negatives, el distancia-

ment personal i la baixa realització personal no es troben entre els símptomes

clàssics de l’estrès. En principi, tots els treballadors poden patir estrès, però

només patiran burnout els treballadors que estiguin inicialment motivats i als

quals els agradi el seu treball.

Desgast�professional�i�depressió. La depressió afecta i es pot originar en to-

tes les facetes de la vida. El burnout té un clar origen i evolució laboral. En

les fases inicials del desgast professional, s’observa un afrontament actiu, an-

terior al sentiment de frustració, aspecte que no s’esdevé generalment en la

depressió. En un àmbit empíric, s’ha observat una important relació entre els

nivells d’esgotament emocional i depressió, però gairebé no hi ha relació entre

aquesta i els nivells d’actitud cínica i baixa realització personal que es donen

en situació de burnout.
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3. Orígens i factors psicosocials

És difícil argumentar que el desgast professional sigui generat per proble-

mes personals, independents del context laboral. Per contra, és més versem-

blant plantejar que les noves formes d’organització del treball han generat,

paral·lelament, noves patologies (Ferrer, 2001). La disminució en les càrregues

de treball d’origen físic ha comportat, paral·lelament, un increment en les càr-

regues de processament mental i un increment en la pressió sobre els factors

psicològics, difícils de tolerar pels treballadors. Això s’observa especialment

en les persones que estan molt motivades per la seva professió i que, habitu-

alment, des de molt joves es van sentir inclinades vocacionalment cap a una

determinada ocupació. Les professions assistencials pot ser que hagin estat les

primeres a detectar i patir les conseqüències dels constants canvis organitza-

tius en l’acompliment de les tasques que, des de la legislació fins a les «polí-

tiques» concretes d’una organització, han resultat en reduccions de personal

correlacionades amb un augment en les responsabilitats del lloc, una dismi-

nució en les possibilitats per a prendre decisions des del mateix nivell del lloc,

reducció en els mitjans materials de treball, etc. Aquests canvis s’han estès a

treballs no assistencials, paral·lelament a l’increment en el tracte amb altres

persones que s’observa com una part més de molts llocs laborals.

Recentment, diversos estudis semblen indicar no solament una més gran in-

cidència del desgast professional sobre el personal sanitari en relació amb la

població general, sinó que a més es dóna de manera especial entre el personal

sanitari de les àrees de salut mental (Maslach i Leiter, 2016)

Els entorns laborals que presenten més probabilitat de generar desgast profes-

sional acostumen a tenir les característiques organitzatives següents:

• Cultura organitzacional burocràtica, amb poca participació real per part

del seu personal en les decisions que els poden afectar.

• Avaluació del rendiment basada en aspectes quantitatius, amb escassa va-

loració dels qualitatius.

• Els factors psicosocials presenten deficiències, que es tradueixen en alts

nivells de risc: elevats nivells de complexitat i dificultat, falta de suport

per part de companys i/o superiors, escàs foment del treball en equip, falta

poc justificada de mitjans de treball, escassa o nul·la planificació, poques

possibilitats de promoció, etc.

La necessitat d’explicar per què apareix el burnout i d’integrar-lo en marcs te-

òrics més amplis que permetessin abordar-ne l’etiologia va originar l’aparició

de diversos models, que proposen tant una sèrie de variables –considerades
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com a antecedents, moduladores i conseqüents– com els processos amb els

quals es desenvolupa en els treballadors. Entre aquestes variables, hi ha les

relacionades amb l’ambient laboral i les característiques del lloc de treball:

torns, sobrecàrrega laboral, característiques de la tasca, ambigüitat i conflicte

de rol, deterioració de les relacions interpersonals en el treball i característiques

de l’organització. D’altra banda, variables demogràfiques (sexe, edat, antigui-

tat, etc.) o de personalitat (personalitat de tipus A, locus de control, autoeficà-

cia, personalitat resistent, neuroticisme, psicoticisme, introversió, etc.) també

s’han relacionat amb la probabilitat d’incidència de la síndrome (Schaufeli i

Enzmann, 1998).

La càrrega�de�treball i la pressió�temporal expliquen entre el 25% i el 50%

de la variabilitat del burnout, especialment de l’esgotament emocional.

El conflicte�de�rol (en vigilants de presons) explica el 24% del seu esgota-

ment emocional, el 13% de despersonalització i el 2% de baixa realització

professional, mentre que l’ambigüitat�de�rol (en infermeria) explica el 14%

d’esgotament emocional, el 8% de despersonalització i el 10% de baixa realit-

zació professional.

Altres característiques com el nombre�d’hores� treballades per setmana, el

nombre�de�clients�atesos o la gravetat�dels�seus�problemes, s’han estudiat

amb menys freqüència, i s’han obtingut resultats moderats en les direccions

esperades.

La falta�de�suport�social, especialment dels supervisors, està relacionada amb

nivells elevats de burnout, de la mateixa manera que una falta de feedback en el

treball es relaciona en sentit positiu amb les tres dimensions de la síndrome.

De manera més moderada, l’absència de participació en la presa de decisions

i d’autonomia està inversament relacionada amb alts nivells de burnout.

La relació d’aquestes característiques d’organització amb els elevats nivells de

burnout és generalitzable en relació amb els nivells d’esgotament emocional

i despersonalització. Tret de l’ambigüitat de rol, aquesta relació és menys im-

portant amb el nivell de baixa realització personal.

Pel que fa als estressors�relacionats�amb�els�clients, aquests resulten menys

importants per a l’aparició del burnout que els estressors�relacionats�amb�les

exigències�de�treball, contràriament al que potser caldria esperar.

Les recerques sobre la càrrega que pot comportar el contacte amb diferents

persones han obtingut resultats contradictoris: el nombre de casos diferents

atesos suposa un elevat nivell de càrrega i de pressió temporal (factors estres-

sants relacionats amb el treball), però la dificultat de relació en els casos com-
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plexos i diferenciats entre si (factors estressants específicament vinculats a la

relació amb els clients) només ha obtingut una modesta relació positiva amb

el burnout, paral·lela a l’augment en la dificultat en aquestes relacions.

Curiosament, en alguns casos s’ha observat que el treball freqüent amb paci-

ents o clients difícils promou el desenvolupament de mecanismes adaptatius

que prevenen els seus probables efectes negatius a llarg termini.

Les expectatives altes o difícilment realitzables també s’han relacionat amb

l’aparició del desgast professional: ser idealista es relaciona amb l’aparició de

més desil·lusió i frustració.

Sembla demostrat que hi ha relació entre el tipus de personalitat i el desgast

professional, encara que no és senzill interpretar-ne el sentit, atès que no es

tracta d’una clara relació de causalitat. Al principi, es pot afirmar que, en funció

del seu tipus de personalitat, els éssers humans tendeixen a fer més un tipus

de professions que un altre i, com ja hem dit, algunes de les professions tenen

més probabilitat de generar burnout.

La «personalitat� resistent» (hardiness personality), caracteritzada per estils

d’afrontament actius, que busquen exercir control sobre els esdeveniments i

obertura cap al canvi, té una important relació inversa amb el nivell de burnout

que pot patir el treballador.

També s’ha mostrat en diversos estudis una relació positiva entre el neuroti-

cisme i el desgast professional, és a dir, com més nivells de neuroticisme, més

nivells de burnout.

L’extraversió ha mostrat una relació inversa, encara que en un grau més petit.

L’estil cognitiu «locus�de�control» també ha mostrat relació amb el desgast: les

persones que se situen cap a un locus de control extern (atribueixen a agents

externs la majoria de coses que els passen) són les que tenen nivells més alts

d’esgotament emocional, despersonalització i baixa realització personal.

Resultats similars s’han obtingut amb l’«estil� d’afrontament». Un estil

d’afrontament actiu, de confrontació, es relaciona amb nivells de burnout in-

feriors. L’estil d’afrontament és un estat més que un tret de personalitat, és

a dir, en determinades situacions, les persones poden modificar el seu estil

d’afrontament.

La correlació trobada entre les tres característiques del burnout i el nivell

d’autoestima d’una persona també és negativa, mentre que el sentit de la re-

lació entre el desgast professional i el patró de conducta de tipus A és positiu,

clarament relacionat amb l’estrès en general.

Neuroticisme

El neuroticisme es caracteritza
per elevats nivells d’ansietat i
inestabilitat emocional.

Extraversió

La personalitat extravertida es
caracteritza per la seva activi-
tat, intent de dominació del
grup, cerca d’emocions i con-
tacte social.
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Entre les característiques sociodemogràfiques, l’edat és la que ha mostrat una

relació més consistent amb el burnout. No es tracta que el fet tenir més o menys

anys augmenti la probabilitat de desgast, sinó que alguns dels factors que de-

penen de l’edat –com la socialització laboral, per exemple– estan relacionats

amb alguna de les característiques del burnout. El desgast professional apareix

amb més freqüència al principi de la carrera professional. Els professionals jo-

ves semblen tenir més probabilitat de patir la síndrome que els professionals

que ja fa més de 15 o 20 anys que exerceixen. Sembla més un efecte que, si

s’ha superat un cert període de temps, es tenen o s’han adquirit recursos per

a afrontar-lo. La majoria de dades indiquen que entre el primer i el quart any

d’exercici professional, apareixen nivells més elevats de burnout. Evidentment,

un canvi significatiu en les condicions de treball pot alterar aquesta dada.

La relació entre el burnout i el sexe no és tan clara. Alguns estudis mostren

nivells superiors en les dones, però d’altres mostren el contrari. Els factors més

relacionats amb els rols que tradicionalment exerceixen les dones fan que si-

guin aquestes les que mostren nivells superiors d’esgotament emocional. En

canvi, els llocs de responsabilitat més associats al rol masculí són els que mos-

tren nivells superiors en despersonalització.

De la mateixa manera, no està molt clara la relació del burnout amb el fet de

tenir�parella. Alguns estudis mostren que les persones casades són les que

tenen nivells més baixos de burnout, mentre que les persones divorciades en

tenen nivells superiors i, encara més, les solteres. Probablement, aquest fet

estigui més relacionat amb l’estil de vida propi de les persones que viuen amb

parella estable.

Quant al nivell d’estudis, sembla que com més elevat sigui, més nivell de bur-

nout s’observa, probablement a causa del nivell d’expectatives generades.
Lectura recomanada

Recomanem la lectura de la
nota tècnica de prevenció
(NTP) següent:
M.�Fidalgo�Vega (2005).
«Síndrome de estar quemado
por el trabajo o "burnout" (I):
definición y proceso de ge-
neración». NTP 704. Madrid:
INSHT.
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4. Conseqüències del desgast professional

Si els nivells de desgast professional es mantenen elevats durant perllongats

períodes de temps, comportaran problemes en la salut dels treballadors, amb

aparició d’alteracions psicosomàtiques (cardiorespiratòries, cefalees, gastritis

i úlceres, dificultat per a dormir, marejos i vertígens, etc.), problemes que

es poden estendre a l’esfera personal i social (separacions, divorcis) i a la de

l’organització (disminució del rendiment o de la qualitat del treball, absentis-

me, rotació no desitjada, sabotatges, accidents, abandó, etc.). En determinats

casos, s’ha arribat al suïcidi del treballador.

Conseqüències�individuals

La depressió és la patologia més observada en relació amb el burnout, especi-

alment correlacionada amb la subescala d’esgotament emocional.

Pel que fa a les denominades patologies�psicosomàtiques, s’observa una im-

portant relació si observem reports subjectius de dolors musculoesquelètics,

gastrointestinals o neurastènia. Aquesta relació és menys evident si conside-

rem indicadors més objectius, com ara infarts de miocardi, etc. Tradicional-

ment, s’han considerat els trastorns psicosomàtics com a resultants de la fre-

qüent i perllongada activació psicofisiològica, típica d’una situació d’estrès.

Aquests trastorns són concomitants amb el desgast professional encara que

no proporcionin l’explicació dels canvis actitudinals i motivacionals caracte-

rístics del burnout.

La satisfacció�laboral és l’indicador més estudiat en relació amb el burnout.

Atesa la gran diversitat d’instruments utilitzats per a avaluar el nivell de satis-

facció, els seus resultats no permeten moltes comparacions. Així i tot, es pot

afirmar que la satisfacció laboral es correlaciona significativament, de manera

inversa, amb els nivells de burnout, especialment amb la despersonalització en

el treball. Aquesta relació és lleugerament més elevada en la satisfacció intrín-

seca davant de l’extrínseca.

Quant al compromís�organitzacional, s’ha observat un nivell de correlació

negativa consistent amb el burnout, especialment amb l’esgotament emocio-

nal i la despersonalització. Resultats similars s’han obtingut amb la intenció

d’abandonar�el�treball.

Conseqüències�en�un�àmbit�organitzacional
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Algunes de les conseqüències més relacionades amb el burnout són

l’absentisme, la disminució en el volum de treball que es pot assumir i

l’empitjorament del rendiment.

Amb relació a l’absentisme, hi ha moltes maneres d’operativitzar-lo, amb la

qual cosa de nou els resultats poden no ser comparables. Les seves conseqüèn-

cies afectarien l’esgotament emocional.

S’ha intentat analitzar si la percepció de baixa realització personal es relaciona

amb un empitjorament real en el treball. En els casos en els quals l’avaluació

ha estat més objectiva, els resultats són molt inconsistents, encara que algun

estudi específic mostri que el burnout no està necessàriament relacionat amb

baixos nivells de rendiment. Cal remarcar que precisament això és el que de

vegades sosté els sentiments d’assoliment personal. La qualitat del servei pres-

tat en l’organització sembla que depèn, majoritàriament, del grau de deterio-

ració que pateixi la persona.

4.1. Un exemple jurisprudencial

El primer cas de sentència judicial que tractava un problema d’índole psicoso-

cial és el decidit per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País

Basc, núm. 2662/1999, de 2 de novembre, que posteriorment va ser ratificat

pel Tribunal Suprem, del qual destaquem els paràgrafs següents.

Accident�de�treball: malaltia comuna contreta amb motiu de la realització del treball:
síndrome de burnout.

Jurisdicció: social.

Recurs de suplicació 1320/1999.

[...]

El TSJ desestima el recurs interposat per la mútua patronal demandada contra la sen-
tència del Jutjat Social d’Eibar, de data 9-2-1999, dictada en actuacions promogudes
en reclamació de prestacions per accident laboral.

[...]

Sentència: en el recurs de suplicació interposat per la mútua P contra la sentència del
Jutjat Social d’Eibar de data 9-2-1999, dictada en procés sobre accident, i entaulat pel
Sr. V enfront de la mútua P, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria
General de la Seguretat Social i Talleres Protegidos G, SA.

[...]

Antecedents de fet

Primer

L’única instància del procés en curs es va iniciar per demanda i va acabar per sentèn-
cia, la relació de la qual de fets provats és la següent:

«I. Que l’actor presta els seus serveis per compte i ordre de l’empresa demandada des
de l’1-12-1973, amb la categoria professional de cap de taller, número d’afiliació a la
Seguretat Social X.

Lectura recomanada

Recomanem la lectura de
l’NTP 705:
M.�Fidalgo�Vega (2005).
«Síndrome de estar que-
mado por el trabajo o
"burnout" (II): consecuenci-
as, evaluación y prevención».
NTP 705. Madrid: INSHT.
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II. Que la pràctica laboral del demandant consisteix a organitzar la producció del
taller dirigint els treballadors minusvàlids que hi presten els seus serveis i donant-los
les oportunes orientacions, recomanacions i ordres, a fi d’obtenir un nivell acceptable
de productivitat i eficàcia laboral.

III. Que l’actor ha estat patint durant els últims anys una simptomatologia de tras-
torns de son amb repetició recurrent de les dificultats del seu treball en relació amb la
seva impossibilitat d’afrontar-les malgrat el sobreesforç que ha de fer, i assolit un ni-
vell d’esgotament fisicopsíquic que l'ha portat a no trobar-se en condicions d’acudir
al treball. Va ser examinat pel seu metge de capçalera, qui va estendre comunicat mè-
dic de baixa per malaltia comuna des del 26-3-1998 i el va derivar al centre de salut
mental, on va ser diagnosticat, per l’especialista en psiquiatria que el va atendre, de
«síndrome de desgast personal o de burnout», que descriu com un trastorn adaptatiu
crònic amb ansietat, com a resultat de la interacció del treball o situació laboral en
les seves característiques personals. Li va ser estès comunicat d’alta mèdica en data
12-6-1998 i, per la mateixa causa, li van ser reconeguts uns altres dos períodes de
baixa entre els dies 8 a 13 i 21 a 30 de juliol del 1998.

IV. En data 11-5-1998, va formular reclamació prèvia davant l’INSS, que va registrar
igualment a la mútua P en la mateixa data, en la qual va sol·licitar el canvi de contin-
gència comuna a contingència laboral del procés d’IT en el qual estava, i va rebre al
seu domicili escrit immotivat de la mútua, en el qual consta que es desestima la seva
reclamació, i resolució administrativa de l’INSS de data 15 de setembre, notificada a
la meva part el dia 28, per la qual s’acorda desestimar la seva reclamació prèvia en
expedient de canvi de contingència del procés d’IT de 26 de març, ja que «segons
el dictamen emès per la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats, amb les dades
i informes mèdics aportats, escau aquest procés de baixa com a derivat de malaltia
comuna.»

V. Que l’actor pateix en l’actualitat les deficiències o lesions següents: síndrome de
desgast personal o de burnout.

VI. La situació d’esgotament psíquic, burnout, en català «estar cremat», és un tipus
molt característic d’estrès que es dóna en les professions d’aquells que porten a terme
el seu treball en contacte amb altres persones que, per les seves característiques, són
subjectes d’ajuda (professors, personal sanitari, assistents socials, etc.), i sorgeix quan
el professional veu que es defrauden les seves expectatives en veure’s impossibilitat
de modificar la situació laboral i de poder posar en pràctica les seves idees pel que fa
a com ha de ser portat a terme el seu treball.

L’estudi editat per l’INSHT, «Psicosociologia�del�treball» (pàg. 27), refereix com, se-
gons Maslach i Jackson, el burnout, que no sorgeix de manera sobtada sinó que és un
procés continu, és un estrès de caràcter crònic experimentat en el context laboral,
que presenta les característiques següents:

- L’individu presenta símptomes d’esgotament emocional, cansament físic i psicolò-
gic.

- En el seu intent d’alleujar aquesta situació mira d’aïllar-se desenvolupant una acti-
tud freda i despersonalitzada en relació amb els altres i mostrant una falta de com-
promís amb el treball.

- Es dóna un sentiment d’inadequació, incompetència, ineficàcia, etc., de no poder
atendre degudament les tasques.

Segon.

La part dispositiva de la sentència d’instància diu:

«Que, estimant la demanda interposada per V contra P, MATEPS, Talleres Protegidos
G, SA, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat
Social, haig de declarar i declaro que els períodes de baixa patits per l’actor en els
períodes del 26-3-1998 al 12-6-1998, del 8-7-1998 al 13-7-1998 i del 21-7-1998 al
30-7-1998 porten la seva causa de la contingència d’accident laboral i del treball fet
pel demandant per compte i ordre de l’empresa demandada, i condemno la Mútua
P a abonar les prestacions corresponents i absolc la resta dels demandats de totes les
peticions contingudes en la demanda.»

Tercer.
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Contra aquesta resolució es va interposar el recurs de suplicació ja ressenyat, que va
ser impugnat per la part recorreguda.

Fonaments de dret

Únic

La malaltia psíquica causant dels períodes d’incapacitat temporal que van afligir el de-
mandant no figura en el quadre de malalties professionals aprovat pel RD 1995/1978
(RCL 1978\1832 i ApNDL 4256). No obstant això, l’art. 115.2 i) de la Llei general de la
Seguretat Social (RCL 1994\1825) considera accident de treball la malaltia no inclosa
en l’article següent (que defineix la malaltia professional i es remet al quadre que s’ha
esmentat) que contregui el treballador amb motiu de la realització del seu treball,
sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa exclusiva l’execució d’aquest.

L’inatacat relat de fets provats assenyala que el treballador té una personalitat perfec-
cionista i obsessiva, la qual cosa no constitueix una malaltia, però aquesta ha sorgit
perquè el demandant està en contacte amb persones amb les quals treballa, els min-
vaments psíquics de les quals han originat en aquell un desgast anímic determinant
de la incapacitat temporal. Per tant, s’ha acreditat la naturalesa del patiment i la seva
connexió directa i exclusiva amb la prestació laboral, per la qual cosa resulta clara
l’aplicació al cas dels preceptes citats i la consideració de la incapacitat temporal com
a accident laboral, amb la consegüent responsabilitat de la mútua recurrent.

Decidim

Que, desestimant el recurs de suplicació interposat per la mútua P enfront de la sen-
tència del 9-2-1999 dictada pel Jutjat Social d’Eibar en procediment sobre accident
de treball, instat per V contra el recurrent, l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
la Tresoreria General de la Seguretat Social i Tallers Protegits G, SA, hem de confirmar
i confirmem la resolució impugnada.

Amb la lectura del text anterior, creiem que queda suficientment exemplifica-

da la situació en la qual pot trobar-se un tècnic en prevenció de riscos laborals

que hagi d’actuar com a perit en un judici de característiques similars.
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5. Avaluació

Les metodologies d’avaluació més utilitzades per a avaluar el desgast professi-

onal són l’observació, l’entrevista i l’informe personal. També es poden obte-

nir paràmetres psicofisiològics no específics com ara la pressió sanguínia, els

nivells d’adrenalina i cortisol en sang, que comentarem posteriorment.

L’observació és una excel·lent tècnica de diagnòstic, encara que normalment

no sigui sistemàtica ni estandarditzada. Requereix protocols i personal entre-

nat per a dur-la a terme.

Les entrevistes resulten molt útils en relació amb els seus continguts, però el

seu cost temporal i, com en el cas anterior, la necessitat de formació per a dur-

les a terme correctament per evitar criteris subjectius, també fan que s’apliquin

en poques ocasions.

L’instrument més utilitzat és el qüestionari. Són fàcils d’administrar a grups

grans i resulten eficients i econòmics. Relativament senzills d’interpretar, eli-

minen així mateix la possible subjectivitat de l’entrevistador. Es tracta d’uns

bons instruments de mesura si compleixen els requisits psicomètrics necessa-

ris per a aquests casos: fiabilitat, validesa i baremació.

5.1. Qüestionaris per a l’avaluació del burnout

El Maslach�Burnout�Inventory�(MBI) (Maslach i Jackson, 1981 1a ed., 1986

2a ed.) és el qüestionari més utilitzat. Presenta les tres dimensions proposades

per aquestes autores:

• esgotament emocional

• despersonalització

• baixa realització personal

L’MBI va ser elaborat, en principi, per avaluar el desgast en professionals de la

salut, i es va denominar MBI�-�Human�Services�(MBI-HSS). Atès que el procés

es va identificar també en altres col·lectius, el 1986 es va publicar una segona

edició del manual que incloïa una versió per a professionals de l’educació, en

la qual es modificaven els ítems que contenien la paraula pacient, substituint-la

per alumne. Aquesta versió es denomina MBI�-�Educators�Survey�(MBI-ES).

La seva última edició (Maslach, Jackson i Leiter, 1996) inclou tres qüestionaris:

per al personal sanitari, per a educadors i l’MBI�-�General�Survey�(MBI-GS)

aplicable a un entorn laboral en genèric. La necessitat d’aquesta nova versió

deriva de la identificació de simptomatologia similar en professionals aliens al
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sector serveis i que no treballen atenent persones. Aquesta nova versió redefi-

neix la síndrome, concebuda com una crisi en la relació entre la persona i el

treball, i no solament com una crisi amb les persones del seu entorn laboral.

L’MBI-GS manté l’estructura tridimensional, encara que només presenta 16

ítems enfront dels 22 de l’MBI-HSS, que es distribueixen en les tres dimensions

de l’escala denominades «Eficàcia professional», «Esgotament» i «Cinisme».

La subescala «Eficàcia professional» és similar a la «Realització personal en el

treball» de l’MBI-HSS, però planteja aspectes socials i no socials del treball, i

se centra més en les expectatives d’èxit del treballador. Els ítems que mesu-

ren «Esgotament» en la nova escala són més genèrics que els d’«Esgotament

emocional» de l’MBI-HSS, i avaluen nivells de fatiga sense fer referència a les

persones que poden ser l’origen dels sentiments de fatiga. La subescala «Cinis-

me» reflecteix indiferència o actituds de distanciament envers el treball, i no

se centra en les persones cap a les quals es dirigeix aquest treball.

L’elaboració d’aquest nou model es va acompanyar de la delimitació d’un nou

constructe denominat engagement, plantejat com a oposat al desgast professio-

nal, o sigui, d’un estat psicològic positiu relacionat amb el treball que es podria

traduir com a «il·lusió pel treball». S’avalua mitjançant 15 ítems distribuïts en

tres dimensions: «Vigor», «Dedicació» i «Absorció».

L’engagement és definit així:

«Un estat mental positiu relacionat amb el treball i caracteritzat per "Vi-

gor", "Dedicació" i "Absorció". Més que un estat específic i momentani,

l’engagement es refereix a un estat afectiu-cognitiu més persistent que no

està focalitzat en un objecte, esdeveniment o situació particular. El "Vi-

gor" es caracteritza per alts nivells d’energia i resistència mental mentre

es treballa, el desig d’invertir esforç en el treball que s’està fent fins i tot

quan apareixen dificultats pel camí. La dimensió de "Dedicació" deno-

ta l’alta implicació laboral, juntament amb la manifestació d’un senti-

ment de significació, entusiasme, inspiració, orgull i repte pel treball.

Finalment, l’"Absorció" ocorre quan s’està totalment concentrat en el

treball mentre s’experimenta que el temps "passa volant" i es tenen di-

ficultats a desconnectar d’allò que s’està fent a causa de les fortes dosis

de gaudi i concentració experimentades.»

W. B. Schaufeli; M. Salanova; V. González-Roma; A. Bakker (2002). «The

measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analy-

tic approach». Journal of Happiness Studies (núm. 3, pàg. 71-92).
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Psicomètricament, els estudis conclouen que l’MBI presenta una validesa fac-

torial. Amb freqüència, s’obtenen tres factors que s’ajusten a les tres fases de la

síndrome. No obstant això, en diversos estudis s’ha observat que alguns ítems

no discriminen adequadament.

Amb relació a la fiabilitat de les escales, en general s’obtenen bons resultats

en els estudis efectuats als Estats Units, encara que a Europa els resultats no

són tan satisfactoris. Al llarg dels anys, s’ha consolidat la idea que l’MBI és un

instrument vàlid i fiable, i que és el millor qüestionari per a mesurar el desgast

professional.

S’han publicat estudis que proporcionen barems de referència per a dur a ter-

me el diagnòstic mitjançant l'MBI, atès que el criteri recomanat en el manual

de l’MBI-HSS d’aplicar percentils (en concret, el 33 i el 66) s’ha revelat poc

operatiu.

L’aspecte més qüestionat des d’aquesta perspectiva és que la seva escala més

robusta i fiable, «Esgotament emocional», és la característica menys específica

del burnout.

A Espanya s’han dut a terme diferents adaptacions de l’MBI, la qual cosa ha ori-

ginat diferents nomenclatures per a una mateixa dimensió. Així, mentre hi ha

consens en la dimensió de despersonalització (Oliver i altres, 1990; Gil-Monte,

1991), l’aparició de sentiments d’estar aclaparat i esgotat emocionalment pel

treball s’etiqueta com a «Esgotament emocional» (García, 1990; Gil-Monte,

1991) o com a «Cansament emocional» (Oliver i altres, 1990), i l’avaluació que

la persona fa de la seva competència professional, i l’actitud que se’n deriva,

es denominen indistintament «Realització personal en el treball» (Gil-Monte,

1991; Montalbán i altres, 1995), «Realització personal» (Oliver i altres, 1990)

i «Rendiment o assoliment personal» (García, 1990).

Altres autors com Moreno i Oliver (1992) han desenvolupat altres instruments.

Destaca l’escala «Qüestionari�breu�de�burnout»�(QBB), formada per 21 ítems,

que integra aspectes antecedents i conseqüents de la síndrome, i estima set

dimensions: realització personal en el treball, esgotament emocional, desper-

sonalització, tedi, característiques de la tasca, clima organitzacional i les reper-

cussions de la síndrome en la qualitat de vida del treballador, especialment en

les seves relacions interpersonals.

Els problemes assenyalats en l’ús de l’MBI han contribuït al fet que s’elaborin

instruments alternatius, com ara el «Cuestionario para la Evaluación del Sín-

drome de Quemarse por el Trabajo» (CESQT) de la Unitat de Recerca Psicoso-

cial de la Conducta Organitzacional (UNIPSICO) de la Universitat de València,

o les escales publicades per Moreno i col·laboradors a la Universitat Autònoma

de Madrid (CBP-R, CDPE, IBP).
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El CESQT (Gil-Monte i Figueiredo-Ferraz, 2013) consta de 20 ítems distribuïts

en 4 dimensions: «Il·lusió pel treball», «Desgast psíquic», «Indolència» i «Cul-

pa». Es basa en un model de burnout que incorpora els sentiments de culpa

com un símptoma més per avaluar. Segons el model, es poden identificar al-

menys dos perfils en el desenvolupament de la síndrome: el primer caracterit-

za professionals que no desenvolupen sentiments de culpa i que, encara que

presentin desgast, poden adaptar-se a l’entorn laboral, sense incapacitar-los

per a l’exercici de la seva activitat, encara que aquesta serà deficitària per als

clients. El segon incorpora l’aparició de sentiments de culpa com un símpto-

ma més del desgast que produeix, a mitjà o llarg termini, una deterioració de

la salut dels professionals, i augmenta la seva taxa d’absentisme i el seu desig

d’abandonar l’empresa i la professió, amb una clínica caracteritzada per símp-

tomes d’estrès i baix acompliment laboral, que és la fase final del procés.
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6. Intervenció

Les estratègies d’intervenció sobre el desgast professional poden incidir sobre

tres objectius: individual, grupal i organitzatiu.

6.1. Intervenció individual

Es tracta de les recomanades genèricament per als processos d’estrès: entre-

nament en relaxació (Jacobsen, Schultz, ioga, etc.), teràpies cognitivocon-

ductuals (inoculació de l’estrès, reestructuració cognitiva, etc.). Així mateix,

s’observa la recomanació genèrica sobre el seguiment d’un estil de vida salu-

dable que comporti cura de l’alimentació, hores de son suficients, pràctica

d’exercici, una vida social gratificant, etc.

Aquestes intervencions, des d’una aproximació clínica i individual, tenen el

seu origen en la tradicional inhibició o falta de reconeixement de les organit-

zacions davant de la seva responsabilitat en l’aparició de les problemàtiques

de salut de caràcter psicosocial. No obstant això, els experts estan d’acord a

considerar que el desgast professional té el seu origen únicament en les con-

dicions de treball i, per tant, les intervencions han d’anar dirigides a modificar

aquestes condicions amb la participació dels treballadors.

Les tècniques d’intervenció individual pretenen, bàsicament, millorar el nivell

d’informació relacionada amb els símptomes de burnout. La primera tècnica,

l’autoregistre, consisteix a portar un registre personal diari durant un període

relativament llarg de temps –almenys algunes setmanes–, on es pren nota no

solament de la freqüència i context de cada símptoma particular, sinó també

dels sentiments, les estratègies d’afrontament, etc. (dia, hora, què va ocórrer,

amb qui, com em vaig sentir, què vaig fer, etc.). Amb aquest registre, es va més

enllà de les ideacions i sensacions subjectives del que està succeint o no, amb

la qual cosa el problema comença a ser més abordable. L’autoavaluació del

nivell de burnout, i totes les informacions oficials o en mitjans divulgatius que

hi ha del desgast professional, serveixen perquè les persones, en conèixer la

seva existència i característiques, puguin també començar a posar els mitjans

adequats per a solucionar-lo, encara que això també comporti un risc.

Amb relació a la promoció d’estils de vida saludables, no hi ha dubte que una

adequada alimentació, respectar uns bons horaris de descans, fer exercici i

tractar de no perdre el bon humor són tècniques que prevenen els efectes ne-

gatius de l’estrès i, per tant, també del burnout, ja que ajuden a reduir els nivells

d’activació fisiològica.
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Es tracta d’intervencions terciàries, que han d’aplicar professionals acreditats

en ciències de la salut, una vegada s’ha diagnosticat la síndrome, per a apor-

tar recursos a la persona i que aquesta pugui afrontar la simptomatologia. Es

tracta, doncs, de generar persones resistents a les condicions laborals i, en cap

cas, no aborden la modificació de les causes que han originat la problemàtica.

Cas a part serien les tècniques dirigides a millorar les habilitats del treballa-

dor per afrontar les seves condicions de treball. Entre aquestes, destaquen

l’entrenament en gestió del temps, la generació d’habilitats interpersonals

com l’assertivitat, etc.

Dues de les tècniques més aplicades són la reestructuració�cognitiva (teràpia

racional emotiva, Ellis, 1962) i la tècnica�d’inoculació�de�l’estrès (Meichem-

baum, 1985), que han mostrat la seva eficàcia en casos d’estrès i també de

burnout.

Amb relació a les tècniques�de�relaxació, les situacions estressants es caracte-

ritzen per una activació de caràcter fisiològic que, a més de generar malestar,

impedeixen una correcta avaluació i actuació. Les tècniques de relaxació (rela-

xació progressiva de Jacobson, control de la respiració, biofeedback, meditació,

etc.) permeten incidir en aquesta excessiva estimulació fisiològica i, a partir de

la relaxació del cos, millorar el processament cognitiu.

En molts treballs, es tenen més en compte les habilitats professionals que les

interpersonals. En les professions assistencials, la formació en habilitats in-

terpersonals és molt necessària per al tracte tant amb els clients com també

amb companys i supervisors. En els programes de formació d’aquestes habili-

tats, incidirem sobre un dels factors de risc del desgast professional: la falta

d’assertivitat.

En les professions assistencials, precisament per les actituds idealistes i de sa-

crifici que les caracteritzen, és més difícil que, en un moment determinat, es

pugui dir que no.

Una altra línia d’actuació és facilitar una�imatge�més�realista�del�treball en

aquestes professions (docència, medicina, infermeria, etc.), formant els estu-

diants i futurs treballadors i donant-los a conèixer en què consisteix el treball

real quotidià, per exemple, quan un es troba amb pacients retinguts per força

que no volen ser guarits, alumnes no predisposats a ser formats, etc.

Freqüentment, en les professions assistencials, les persones estan extremada-

ment dedicades al seu treball, pel nombre real d’hores de dedicació o d’estada

en el lloc de treball o pel fet d'emportar-se el «treball emocional» a casa, sense

poder «desconnectar», oblidar algunes de les coses que han ocorregut en el

treball, les casuístiques dramàtiques de les persones amb les quals s’ha interac-

tuat o conegut, el seu patiment, etc. Aquests professionals solen necessitar un

Assertivitat

L’assertivitat és l’habilitat de
respondre de manera conse-
qüent en relació amb el que
un creu, sent o vol.
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bon equilibri entre la seva vida laboral, personal i social, és a dir, moments de

compensació, entorns personals adequats que, al seu torn, es veuran afectats

per les conseqüències del mateix treball.

En aquest sentit, la perspectiva de la implicació en el treball (engagement) com

a procés oposat al de desgast professional proposa una estratègia preventiva

d’interès per a les dues parts implicades: persona i organització.

L’efectivitat dels programes de prevenció sobre el desgast professional sembla

comprovada, especialment en la reducció dels nivells d’esgotament emocio-

nal. La menor afectació sobre les altres fases del burnout probablement es deu

al fet que les actuacions que es fan pretenen, majoritàriament, reduir el nivell

d’activació, però no estan molt dirigides a canviar actituds o a millorar les ha-

bilitats professionals específiques.

En resum, totes aquestes tècniques miren de fer que les persones esti-

guin dotades de més recursos i estiguin millor preparades per a una si-

tuació molt exigent com és la del burnout.

Es tracta de comptar amb persones més «resistents». En aquest punt, cal re-

cordar el que hem comentat en relació amb les característiques individuals, ja

que algunes persones, com ocorria en el cas de l’estrès, tenen una personali-

tat resistent que els proporciona recursos per a ser menys vulnerables a patir

aquest tipus de patologies.

6.2. Intervenció grupal

Es tracta, en primer terme, de proporcionar una adequada informació sobre el

risc de desgast professional, i impartir formació sobre la seva detecció precoç

i sobre les tècniques per a mitigar la seva simptomatologia inicial. Això ha de

dur-se a terme abans de l’inici de l’activitat laboral del treballador contractat,

com a primera estratègia en les organitzacions en les quals el burnout aparegui

en la seva avaluació de riscos.

En segon lloc, han d’establir-se mecanismes de suport social de companys i

superiors que atenuïn les primeres etapes de la síndrome. Aquest suport social

pot ser de tipus emocional, avaluatiu, informatiu i/o instrumental.

Estem parlant d’intervencions secundàries i primàries, que ja poden conside-

rar-se preventives, una vegada s’ha detectat la possibilitat d’aparició de la sín-

drome, que intenten generar grups resistents a les condicions laborals desfa-

vorables encara que, com en el cas anterior, tampoc no aborden les causes que

han originat el risc i s’orienten únicament a intentar mitigar-lo. Entre aquestes

Lectura recomanada

Recomanem la lectura de
l'NTP 439:
J.�Pérez�Bilbao;�F.�Martín
Daza (1997). «El apoyo soci-
al». NTP 439. Madrid: INSHT.
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destaquen la socialització anticipada, l’entrenament en maneig de conflictes

i en habilitats socials, els programes de disseny i millora de la comunicació

organitzacional i de la presa de decisions, etc.

De la mateixa manera que un entorn personal inadequat és un factor molt

important en l’aparició i desenvolupament del burnout, és molt important dis-

posar d’un adequat suport social de companys, superiors i la mateixa organit-

zació per a atenuar la presència del desgast professional.

L’efectivitat que ofereixen els grups de suport entre companys, que intercan-

vien informacions i experiències i/o solucionen problemes de treball, és molt

útil, segons revelen els estudis en els quals es va observar aquest tipus de pro-

cessos durant períodes superiors a sis mesos.

Disposar del contacte i suport periòdic de treballadors i supervisors més expe-

rimentats és una ajuda real i molt valorada en el cas de treballadors assisten-

cials. Es tracta de suport social, instrumental, informatiu i també emocional,

com a referents quant a la retroalimentació del mateix treball.

En un àmbit grupal, es recomana fer el següent:

• Cuidar l’ambient de treball.

• Fomentar el suport social i les relacions interpersonals, enfortint els vincles

socials entre companys i superiors, tant en l’aspecte emocional com en el

professional.

• Orientar els nous professionals portant a terme cursos de formació contí-

nua, millorar els recursos instrumentals i augmentar la seva competència

psicosocial.

• Treballar en equip.

• Procurar que el líder fomenti:

– la correcta elecció de l’equip

– una qualificació adequada i un reciclatge constant

– el control dels factors d’estrès

– la participació dels membres en la presa de decisions, aportació d’idees,

propostes de canvis d’estratègia, etc.

– reunions periòdiques per a intercanviar impressions i proposta de so-

lucions davant situacions difícils o conflictives
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6.3. Intervenció organitzativa

Les intervencions basades en l’organització per a reduir el desgast professional

són les següents: tasques de vigilància (per exemple, auditoria d’estrès, revisió

mèdica del burnout); eliminació o reducció d’estressors (per exemple, millora

del contingut i ambient de treball, disseny i reestructuració d’horaris, gestió de

conflictes, comunicació, presa de decisions i desenvolupament de direcció);

millora de l’equilibri entre el treballador i l’organització (per exemple, plans

de carrera, formació contínua, socialització anticipatòria, desenvolupament

organitzatiu, i serveis externs); formació de comandaments, reubicació de tre-

balladors, etc.

En general, aquestes estratègies s’orienten cap a una definició operativa, i per

escrit, de les tasques que cal desenvolupar en cada lloc, la consideració de la

seva diversitat, l’autonomia de la persona encarregada de fer-les, etc. Aquest

aspecte és especialment important pel que fa a les variables temporals. Una

de les queixes més freqüents en les avaluacions de desgast professional fa re-

ferència al temps disponible per a atendre les persones i les tasques. En els

últims decennis s’ha observat un increment, tant quantitatiu com qualitatiu,

en les demandes dels llocs de treball als països més desenvolupats, especial-

ment pel que fa a la ràtio qualitat/quantitat de treball exigit per a un mateix

interval temporal, conjuntament amb un increment d’estratègies avaluatives

d’aquest quocient, sense que se’n derivin millores en els resultats personals

del treball ni de les possibilitats de promoció dels treballadors, sobre la base

d’aquest augment d’exigències. Disminuir�la�ràtio�treballador/usuari�és�una

bona�estratègia�preventiva.

No obstant això, no hem d’oblidar que el desgast professional correlaci-

ona més amb la insatisfacció laboral que amb els problemes temporals o

d’assignació de rol, encara que és possible que les queixes més acceptables es

vehiculin per aquestes vies, a més de les físiques, per aconseguir, en primer

terme, un canvi de lloc que s’acostuma a sol·licitar per a tasques burocràtiques,

allunyades del contacte amb els usuaris.

Les principals estratègies de millora del contingut de treball comporten reduir

la sobrecàrrega quantitativa o qualitativa de treball o, el que és el mateix, en

termes operatius, abaixar la ràtio treballador/clients. Aquesta és sens dubte

una bona estratègia preventiva, encara que òbviament topa amb criteris eco-

nomicistes. Definir bé les funcions, poder explicar les necessitats específiques

de mitjans i que siguin ateses, i una distribució més adequada de la jornada

són també altres mesures que cal tenir en compte. Mereixen especial atenció

els programes de desenvolupament de directius, en la seva formació i entre-

nament, ja que milloren i sensibilitzen els supervisors pel que fa als factors

psicosocials específics d’aquests tipus de treball.
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La implementació de plans de desenvolupament professional i formació con-

tínua incideix en la percepció dels resultats del treball personal minimitzant

els riscos de desgast. La definició clara i pública de programes de promoció

segueix la mateixa línia. Els plans de desenvolupament organitzacional s’han

mostrat eficaços en diversos tipus d’organització, i la promoció d’estratègies

d’engagement és un dels reflexos actuals de prevenció del desgast, que optimit-

za rendiment i satisfacció personal.

És evident la influència d’uns plans�de�carrera i programes�de�formació�con-

tínua adequats a les necessitats i característiques dels treballadors. Una forma-

ció contínua adequada a les necessitats canviants dels clients i dels mitjans de

treball implica dotar l’organització de més recursos per a poder afrontar millor

una situació com la del burnout.

Altres estratègies, com ara la socialització�anticipatòria o el desenvolupa-

ment organitzacional, han demostrat la seva eficiència en diferents situacions.

L’exposició gradual a la situació real de treball i el coneixement de primera mà

d’experiències no idealitzades de la professió (conèixer els múltiples conflictes

i moments de frustració que la professió comporta) ajuden molt els joves pro-

fessionals que volen començar les seves carreres en aquest tipus de treballs.

Els programes�de�desenvolupament�organitzatiu busquen millorar les orga-

nitzacions amb esforços sistemàtics i planificats a llarg termini, focalitzats en

la cultura organitzacional i en els processos socials i humans de l’organització.

El seu objectiu és millorar els processos de renovació i de solució de problemes

mitjançant una gestió de la cultura organitzacional més eficaç i col·laborativa.

L’èmfasi se situa en els equips formals de treball, i se centra en la millora de la

qualitat, la relació cost-efectivitat i l’increment de l’eficiència. Inclou quatre

fases:

• preparació;

• recollida d’informació, diagnòstic i planificació;

• actuació;

• avaluació.

Comptar amb un equip, que pot ser extern, per a fer avaluacions periòdiques,

sessions d’informació i formació sobre prevenció del desgast, i intervencions

puntuals en els casos necessaris, pot ser una bona inversió per a aquelles or-

ganitzacions que vulguin evitar els costos humans i econòmics que pot com-

portar la instauració del desgast entre el seu personal.

La pressió temporal és un problema estructural que es dóna en moltes orga-

nitzacions. Els programes que permeten un control i una distribució més gran

del temps en les persones, una bona gestió temporal, són considerats com el

punt clau de l’èxit dels processos d’inoculació d’estrès per a reduir el burnout.
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En un àmbit organitzacional, les principals estratègies són les següents:

• Desenvolupar programes de prevenció dirigits a millorar l’ambient i el cli-

ma de l’organització.

• Establir un sistema de tutories d’acolliment apropant els nous professio-

nals a la realitat laboral i evitant el xoc amb expectatives irreals.

• Instaurar sistemes de retroalimentació des de la direcció de l’organització

i la unitat on se situa el treballador.

• Reestructurar i redissenyar el lloc de treball, i fer-ne partícips els treballa-

dors.

• Establir objectius clars per als rols professionals.

• Establir línies d’autoritat clares.

• Augmentar les recompenses als treballadors.

• Millorar les xarxes de comunicació organitzacional.

• Fomentar el suport al professional afectat constituint grups d’experts capa-

ços d’oferir l’ajuda necessària.

• Minimitzar la burocràcia.
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Resum

El desgast professional s’inicia quan el treballador se sent emocionalment in-

capaç de seguir trobant interès i satisfacció en les seves tasques, es distancia

dels elements que li generen malestar i desenvolupa paral·lelament actituds

negatives envers les persones amb les quals té contacte. Finalment, experimen-

ta sentiments de baixa realització professional i personal.

El desgast professional no ha aconseguit la repercussió mediàtica dedicada a

l’assetjament psicològic laboral. Es tracta d’un problema que no afecta única-

ment el treballador, sinó també l’empresa o institució, que ha d’afrontar uns

costos difícils d’estimar, com l’absentisme, l’increment d’errors, les deficièn-

cies en el tracte a pacients, clients, alumnes, usuaris, etc. i els mateixos com-

panys, elevats índexs de substitució de personal, etc. El problema del desgast

professional es converteix en un element que cal considerar i preveure, no

solament facilitant assistència a les persones que en puguin estar afectades,

sinó també prevenint-ne l'aparició i detectan-lo precoçment en els professio-

nals que estan motivats prèviament i fortament per a fer el seu treball. Tam-

poc no sembla que afecti únicament les professions considerades eminent-

ment assistencials. El tracte amb clients, usuaris i companys s’ha tornat im-

prescindible en la pràctica totalitat d’activitats productives en el nostre entorn,

i l’acompliment d’una activitat vocacional, motivadora, així com la incidència

de les noves estratègies d’optimització organitzativa, poden donar-se en tots

els sectors laborals.

Les estratègies de motivació són un tema prioritari en els cursos de formació de

comandaments. En aquest cas, estem parlant de persones molt motivades prè-

viament. Considerant, d’altra banda, que cada vegada més s’incideix en la qua-

litat del servei com a element diferencial per a l’èxit d’una organització, tant en

els seus aspectes quantitatius com qualitatius, convindria assegurar polítiques

preventives que aprofitessin el valor afegit de la motivació pel treball, que té

uns evidents efectes positius no solament en la salut sinó en la productivitat.

Convé no oblidar, entre les professions susceptibles de patir desgast professio-

nal que no han estat esmentades en el present mòdul, una d'especialment im-

plicada: els professionals de la prevenció de riscos laborals, que han de desen-

volupar la seva labor consensuant dues postures, l’empresarial i la treballadora

i que, en principi i per principi, haurien de tenir idèntics objectius pel que fa

a seguretat, productivitat i confort (en el sentit d’absència de molèsties), però

que en realitat mostren estratègies que poden oposar-se a aquests principis.
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Un altre element que cal tenir en compte deriva de la consideració del desgast

professional com a síndrome que resulta en un diagnòstic psicopatològic de

depressió, ansietat, etc., o com a procés de degradació de les condicions de

treball que pot derivar en la pèrdua de l’equilibri salut-malaltia en determina-

des persones.
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