Escala ECISACH- BCN PSMAR
Mesura la complexitat de la intervenció social a l'àmbit hospitalari en
pacients, tinguin suport familiar o no, avaluant de forma quantitativa el procés
d'intervenció del treball social sanitari.
El treball realitzat per l'equip de l'Hospital del Mar valida la utilització d'aquesta
escala d'origen portuguès en el context espanyol (Laura Morro, et al.,2017).
L’escala consta de 12 ítems agrupats en tres subescales o variables.
1. La primera és el marc sociofamiliar del pacient que analitza el vincle familiar, la
Capacitat de mobilització de recursos, la disponibilitat de suport, els ingressos
econòmics i l'habitatge.
2. La segona variable fa referència a la situació clínica que analitza l'estat clínic del
pacient i la seva autonomia. Disposa de dos ítems que valoren la freqüència,
duració i grau de discapacitat.
3. La tercera subescala analitza el procés d'intervenció social, comptabilitza el
nombre d'atencions de contactes o coordinacions, la disponibilitat de respostes
institucionals i el temps de resolució del cas.
Aquests ítems avaluen els tres àmbits que influeixen en l'acció dels i
les TSS (context familiar, estat clínic –funcional i la intervenció social).
Cada ítem s'avalua d'1 a 5, sent 1 la situació ideal i 5 la més complexa. La
puntuació final s'obté sumant els tres subtotals i determinant finalment el barem de
complexitat.
La puntuació total de l'escala ens ofereix tres situacions davant la intervenció: no
existeix complexitat, baixa complexitat, complexitat intermèdia, alta complexitat i
molt alta complexitat. Aquests resultats, units a la resta d'eines que utilitzen els i
les TSS, ens proporciona un diagnòstic social sanitari vàlid que ens permet
estudiar i investigar sobre l'acció social en els centres hospitalaris.
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