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INTRODUCCIÓ
Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) s’estan implementant en la gran majoria 
dels camps, inclòs el camp de la salut. Existeixen revisions bibliogràfiques que analitzen 
l’impacte que l’ús de les TIC poden causar, tals com centralitzar la salut dels pacients, millorar 
la qualitat de la salut i augmentar l’educació sanitària, no només dels pacients sinó també dels 
professionals sanitaris. 

El Departament de Ginecologia de l’Hospital de Mollet no disposa de dades de l’ús regular 
de les TIC de les seves usuàries. El Departament de Ginecologia no utilitza, actualment, cap 
eina TIC.

Hi ha bibliografia actual validant qüestionaris web emplenats prèviament a la primera 
visita comparats amb els qüestionaris en paper emplenats directament a la primera visita. 
Es considera que l’ús d’un qüestionari podria aportar avantatges a la nostra consulta de sòl 
pelvià i podria contribuir a una primera visita més eficient i satisfactòria.  

Inicialment, es vol avaluar dades sobre l’ús i nivell de confiança en les TIC entre les usuàries 
del Servei de Ginecologia de l’hospital, en funció de variables socials (Estudi A). En segon lloc, 
es vol avaluar els efectes d’una eina TIC en una consulta de sòl pelvià, en termes de qualitat de 
primera visita (satisfacció), eficiència (temps de primera visita) i nivell de coneixement sobre 
patologies bàsiques del sòl pelvià (Estudi B).

METODOLOGIA
Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús de les TIC entre les nostres usuàries. 

Es va dissenyar una enquesta en paper sobre l’ús de TIC que es va oferir a les pacients que 
acudien a Urgències per qualsevol patologia ginecològica, pacients que acudien a la consulta 
de sòl pelvià, ginecologia general o Gabinet d’Urodinàmia. Es va fixar una mida mostral de 
400 enquestes i es va procedir a realitzar un anàlisi descriptiu de tots els ítems.  

Estudi B: estudi d’intervenció prospectiu comparatiu entre l’ús de qüestionari online 
abans de la primera visita i la primera visita sense procés previ online.

52 pacients al grup d’intervenció van omplir un qüestionari via web amb les preguntes 
habituals que es realitzen a la primera visita de sòl pelvià i van rebre links informatius bàsics 
sobre patologia de sòl pelvià abans de la primera visita. El qüestionari online es va dissenyar 
a la web del nostre hospital amb el suport del Departament de Sistemes. 

52 pacients al grup control van acudir a la primera visita habitual sense el procés previ online. 

Es va dissenyar una enquesta en paper sobre la satisfacció i el coneixement de sòl pelvià, que 
va ser completada per cada pacient després de la primera visita presencial. 

Es va realitzar un estudi prospectiu comparatiu entre el grup d’intervenció i el grup control. 

Per portar a terme els dos estudis, va ser necessària l’elaboració i validació dels instruments 
dissenyats per als mateixos.

Inicialment, es va procedir a fer un anàlisi descriptiu de les variables quantitatives i qualitatives. 
En segon lloc, es va focalitzar en possibles associacions entre la qualitat de la primera visita 
(satisfacció), eficiència (temps de la primera visita) i nivell de coneixement sobre patologia 
bàsica del sòl pelvià, comparant ambdós grups. 
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Als dos estudis, les dades de les enquestes es van recopilar via Google Forms i es van exportar 
a Excel, amb un anàlisi final amb el PASW Statistic v.19.

RESULTATS
Respecte l’estudi A, l’edat mitjana de les dones que van respondre va ser 54 (DE 12,64) anys. 
Relacionat amb l’educació, 39,2% tenien només Estudis Primaris mentre que 22,2 % tenien 
part de l’Educació Secundària. Pel que fa a l’ús d’Internet, 52,6% l’utilitzaven diàriament 
i 12,5% menys de 3 vegades per setmana. El 25,3% mai havia utilitzat Internet. Dins del 
grup d’usuàries d’Internet, 54,4% no utilitzava Internet per millorar la seva salut mentre 
que 43,6% sí. Aquestes ho feien, bàsicament, per buscar informació de salut (30 % després 
de la visita, 22% abans) o per gestions administratives. En general, el nivell de confiança 
que les pacients tenien en la informació de salut d’Internet va ser baix (75,8% van donar 
puntuacions de 0 a 3 sobre 5). Els dispositius TIC més utilitzats van ser els telèfons mòbils 
(92,3%) i l’ordenador (43,3%). El 5,3% mai n’havia utilitzat cap. Aproximadament el 66,3% 
considerarien positiu que el seu metge els donés informació útil sobre salut via Internet però 
el 83,8% dels respectius metges no ho feia.

Finalment, les eines TIC proposades més ben puntuades en termes d’utilitat van ser les 
videoconferències o la comunicació via e-mail. 

A l’estudi B, es van reclutar 52 pacients al grup d’intervenció i 53 al grup control (1 va ser 
exclosa per antecedent personal de sordesa, fet que podria haver fet estendre la primera 
visita). La mitjana d’edat al grup d’intervenció va ser de 60 (DE 12,5) anys i de 64,5 (DE 
9,0) anys al grup control. La mitjana del temps total mesurat dins la consulta va ser de 19,36 
(DE 4,96) minuts al grup d’intervenció i de 21,19 (DE 4,62) minuts al grup control, sent 
aquesta diferència no significativa. La mitjana del temps percebut dins la consulta va ser 
similar en ambdós grups, 15,86 (DE 4,3) minuts i 15,5 (DE 5,4) minuts, respectivament. 
Quan es van comparar els resultats en termes de satisfacció després de la primera visita, 
no es van veure diferències estadísticament significatives entre els dos grups. Per contra, 
quan es van comparar els resultats de coneixement sobre prolapse genital i incontinència 
d’orina, el grup d’intervenció va obtenir millors resultats relacionats amb les definicions de 
prolapse genital i incontinència urinària i en la classificació de la incontinència urinària 
(valors p de 0,04; 0,003; 0,001 respectivament). A l’anàlisi multivariant ajustat per edat, 
nivell d’estudis i temps mesurat dins la consulta, aquests tres ítems de coneixement van 
presentar diferències estadísticament significatives a favor del grup d’intervenció (p 0,03 
pel primer; i inferior a 0,01 pels altres dos).

DISCUSSIÓ
Pel que fa a resultats, sembla que un qüestionari via web podria contribuir a millorar la primera 
visita en termes del coneixement del pacient. Sembla clar que l’ús de l’eina no repercuteix en el 
temps de visita i no té resultats significatius en termes de satisfacció després de la visita. A nivell 
sistemàtic, aquest estudi ajuda a tenir una idea de quin impacte pot causar un qüestionari via 
web abans de la primera visita de sòl pelvià. Tenint en compte que dissenyar aquesta eina no 
va ser difícil, seria important considerar el seu ús a la nostra pràctica habitual. Altres articles 
han conclòs que els qüestionaris via web havien contribuït a un ús més eficient de la primera 
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consulta i un registre més adequat del funcionament de la consulta de sòl pelvià. En general, 
eines d’aquest tipus donaran un impacte positiu en l’augment dels coneixements del pacient 
en sortir de la consulta.

Cal tenir en compte que la població d’aquest estudi no és representativa de la població general, 
ja que és una població molt concreta d’edat avançada i amb certes limitacions per a l’ús de 
TIC. 

CONCLUSIONS
En primer lloc, l’ús de TIC entre les pacients de ginecologia de l’Hospital de Mollet es situa 
en un rang mitjà. 

En segon lloc, després de l’ús d’un qüestionari online, les pacients surten de la consulta amb 
idees més clares de la definició de prolapse genital, incontinència urinària i la classificació 
d’aquesta. A més a més, es redueix el temps d’anamnesi, mentre que el temps per a l’exploració 
física, l’assessorament i la discussió sobre el tractament augmenta.

És important considerar l’ús de les TIC i introduir-les a la consulta mèdica. Caldria ampliar 
la recerca amb grups més grans de pacients, centrant-la en els beneficis de les TIC, tals com la 
millora en la satisfacció del pacient, l’apoderament i la comunicació.
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A_Resumen 
Aplicabilidad de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en una consulta 
de suelo pélvico de un hospital secundario
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se están implementando en la gran 
mayoría de campos, incluido el de la salud. Existen revisiones bibliográficas que analizan 
el impacto que el uso de las TIC puede causar, como centralizar la salud de los pacientes, 
mejorar la calidad de la salud y aumentar la educación sanitaria, no solo de los pacientes sino 
también de los profesionales sanitarios.

El Departamento de Ginecología del Hospital de Mollet no dispone de datos del uso regular 
de las TIC de sus usuarias. El Departamento de Ginecología no utiliza, actualmente, ninguna 
herramienta TIC. 

Hay bibliografía actual validando cuestionarios web rellenados previamente a la primera 
visita comparados con los cuestionarios en papel rellenados directamente en la primera 
visita. Se considera que el uso de un cuestionario podría aportar ventajas a nuestra consulta 
de suelo pélvico y podría contribuir a una primera visita más eficiente y satisfactoria. 

Inicialmente, se quiere evaluar datos sobre el uso y nivel de confianza en las TIC entre las 
usuarias del Servicio de Ginecología del hospital, en función de variables sociales (Estudio 
A). En segundo lugar, se quiere evaluar los efectos de una herramienta TIC en la consulta de 
suelo pélvico, en términos de calidad de primera visita (satisfacción), eficiencia (tiempo de 
primera visita) y nivel de conocimientos sobre patologías básicas de suelo pélvico (Estudio B).

METODOLOGÍA
Estudio A: estudio transversal descriptivo sobre el uso de las TIC entre las nuestras 
usuarias. 

Se diseñó una encuesta en papel sobre el uso de las TIC que se ofreció a las pacientes que 
acudían a Urgencias por cualquier patología ginecológica, pacientes que acudían a la consulta 
de suelo pélvico, ginecología general o Gabinete de Urodinamia. Se fijó un tamaño muestral 
de 400 encuestas y se procedió a realizar un análisis descriptivo de todos los ítems.

Estudio B: estudio de intervención prospectivo  comparativo entre el uso de cuestio-
nario online antes de la primera visita y la primera visita sin proceso previo online. 

52 pacientes en el grupo de intervención rellenaron un cuestionario vía web con las preguntas 
habituales que se realizan en la primera visita de suelo pélvico y recibieron links informativos 
básicos sobre la patología de suelo pélvico antes de la primera visita. El cuestionario online se 
diseñó en la web de nuestro hospital con el soporte del Departamento de Sistemas. 

52 pacientes en el grupo control acudieron a la primera visita habitual sin el procedimiento 
previo online. 

Se diseñó una encuesta en papel sobre la satisfacción y el conocimiento de suelo pélvico, que 
fue completada por cada paciente después de la primera visita presencial. 

Se realizó un estudio prospectivo comparativo entre el grupo de intervención y el grupo 
control. 

Para llevar a término ambos estudios, fue necesaria la elaboración y validación de los 
instrumentos diseñados para los mismos.



21

Inicialmente, se procedió a hacer un análisis descriptivo de las variables cuantitativas y 
cualitativas. En segundo lugar, se focalizó en posibles asociaciones entre la calidad de la 
primera visita (satisfacción), eficiencia (tiempo de la primera visita) y nivel de conocimiento 
sobre patología básica del suelo pélvico, comparando ambos grupos. 

En ambos estudios, los datos de las encuestas se recopilaron vía Google Forms y se exportaron 
a Excel, con un análisis final con el PASW Statistic v.19.

RESULTADOS
Respeto al estudio A, la edad mediana de las mujeres que respondieron fue de 54 (DE 12,64) 
años. Relacionado con la educación, 39,2% tenían solo Estudios Primarios mientras que 22,2 
% tenían parte de la Educación Secundaria. En relación con el uso de Internet, 52,6% lo 
utilizaban diariamente y 12,5% menos de 3 veces por semana. El 25,3% nunca había utilizado 
Internet. Dentro del grupo de usuarias de Internet, 54,4% no utilizaba Internet para mejorar 
su salud mientras que 43,6% sí. Éstas lo hacían, básicamente, para buscar información de 
salud (30 % después de la visita, 22% antes) o para gestiones administrativas. En general, el 
nivel de confianza que las pacientes tenían en la información de salud de Internet fue bajo 
(75,8% dieron puntuaciones de 0 a 3 sobre 5). Los dispositivos TIC más utilizados fueron 
los teléfonos móviles (92,3%) y el ordenador (43,3%). El 5,3% nunca había utilizado ningún 
dispositivo. Aproximadamente el 66,3% considerarían positivo que su médico les diera 
información útil sobre salud vía Internet pero el 83,8% de los respectivos médicos no lo hacía. 

Finalmente, las herramientas TIC propuestas más bien puntuadas en términos de utilidad 
fueron las videoconferencias o la comunicación vía e-mail. 

En el estudio B, se reclutaron 52 pacientes en el grupo de intervención y 53 en el grupo control 
(1 fue excluida por antecedente personal de sordera, hecho que pudiera haber extendido la 
primera visita). La mediana de edad del grupo de intervención fue de 60 (DE 12,5) años y 64,5 
(DE 9,0) años del grupo control. La mediana de tiempo total medido dentro de la consulta 
fue de 19,36 (DE 4,96) minutos en el grupo de intervención y de 21,19 (DE 4,62) minutos 
en el grupo control, siendo esta diferencia no significativa. La mediana de tiempo percibido 
dentro la consulta fue similar en ambos grupos, 15,86 (DE 4,3) minutos y 15,5 (DE 5,4) minutos, 
respectivamente. Cuando se compararon los resultados en términos de satisfacción después de 
la primera visita, no se vieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. 
Por el contrario, cuando se compararon los resultados de conocimiento sobre prolapso genital 
e incontinencia de orina, el grupo de intervención obtuvo mejores resultados relacionados 
con las definiciones de prolapso genital e incontinencia urinaria y en la clasificación de 
la incontinencia urinaria (valores p de 0,04; 0,003; 0,001 respectivamente). En el análisis 
multivariante ajustado por edad, nivel de estudios y tiempo medido dentro la consulta, estos 
tres ítems de conocimiento presentaron diferencias estadísticamente significativas a favor del 
grupo de intervención (p 0,03 para el primero; e inferior a 0,01 para los otros dos).

RESUMEN — Aplicabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación en una consulta de suelo pélvico de un hospital secundario
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DISCUSIÓN
En relación con los resultados, parece que un cuestionario vía web podría contribuir a 
mejorar la primera visita en términos de conocimiento del paciente. Parece claro que el uso 
de la herramienta no repercute en el tiempo de visita y no tiene resultados significativos en 
términos de satisfacción después de la visita. A nivel sistemático, este estudio ayuda a tener 
una idea sobre qué impacto puede causar un cuestionario vía web antes de la primera visita 
de suelo pélvico. Teniendo en cuenta que el diseño de esta herramienta no fue difícil, sería 
importante considerar su uso en nuestra práctica habitual. Otros artículos han concluido que 
los cuestionarios vía web habían contribuido a un uso más eficiente de la primera consulta 
y un registro más adecuado del funcionamiento de la consulta de suelo pélvico. En general, 
herramientas de este tipo darán un impacto positivo en el aumento de conocimiento del 
paciente al salir de la consulta.

Es importante tener en cuenta que la población de este estudio no es representativa de la 
población general, ya que es una población muy concreta de edad avanzada y con ciertas 
limitaciones para el uso de TIC.

CONCLUSIONES
En primer lugar, el uso de TIC entre las pacientes de ginecología del Hospital de Mollet se 
sitúa en un rango medio. 

En segundo lugar, después del uso de un cuestionario online, las pacientes salen de la consulta 
con ideas más claras de la definición de prolapso genital, incontinencia urinaria y clasificación 
de esta. Además, se reduce el tiempo de anamnesis, mientras que el tiempo para la exploración, 
el asesoramiento y la discusión sobre el tratamiento aumenta.

Es importante considerar el uso de las TIC e introducirlas en la consulta médica. Sería 
necesario ampliar la investigación en grupos más grandes de pacientes, centrándola en los 
beneficios de las TIC, tales como la mejora en la satisfacción del paciente, el empoderamiento 
y la comunicación.
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INTRODUCTION
Information and Communication Technologies (ICT) are implementing in most fields, in-
cluding health. There are reviews analyzing the impact that the use of ICT may cause, such as 
centralizing patients’ health, improving health quality and increasing sanitary education, not 
only of patients but also of healthcare professionals.

The Gynaecology Department in Hospital de Mollet has no data of the regular ICT use 
among its patients. The Gynaecology Department does not currently use any ICT tool. The-
re is current bibliography validating web-based questionnaires (WBQ) filled in before the 
first appointment in comparison with paper questionnaires directly filled in during the first 
appointment. We consider the use of a questionnaire may bring advantages to our pelvic floor 
consultation and contribute to a more efficient and satisfactory first visit. 

Firstly, we aim to evaluate data about the use and level of confidence in ICT among Gy-
naecology patients of the hospital, according to social variables (Study A). Secondly, we aim 
to assess the effects of an ICT tool in a pelvic floor consultation, in terms of the quality of 
first visit (satisfaction), the efficiency (time for first visit) and the level of knowledge on basic 
pelvic floor diseases (Study B).

METHODOLOGY
Study A: cross-sectional descriptive study about the ICT use among our patients. 

We designed a paper survey which was offered to patients attending Emergency Room for 
any gynaecological disease, pelvic floor or general gynaecology consultation or Urodynamics 
office. We set a sample size of 400 surveys and a descriptive analysis of all items was done. 

Study B: prospective intervention study comparing the use of online questionnaire 
before the first visit and the first visit without previous online process. 

52 patients within the intervention group filled in a WBQ with the usual questions in a first 
pelvic floor visit and received basic pelvic floor information links before the first appointment. 
The WBQ was designed with the help of Hospital’s IT Department and later implemented on 
the hospital website.

52 patients within the control group attended the regular first appointment without the 
online process. 

A paper survey about satisfaction and pelvic floor knowledge was designed, which was 
completed by each patient after the first face-to-face appointment. 

A prospective comparative study was done between intervention and control groups. 

To carry on both studies, it was necessary the development and validation of the instruments 
designed for these purposes. 

To start with, we proceeded with a descriptive analysis of quantitative and qualitative variables. 
In the second place, we focused on the possible associations between the quality of first visit 
(satisfaction), the efficiency (time of first visit) and the level of knowledge on basic pelvic 
floor diseases, comparing both groups. 

In both studies, data from surveys was collected by Google Forms and exported to Excel, with 
a final analysis by PASW Statistic v.19.



25

RESULTS
As for Study A, the average age among responders was 54 (SD 12.64) years. Related to 
education, 39.2% had only Primary studies while 22.2 % had part of Secondary education. 
About Internet use, 52.6% used it daily and 12.5% less than 3 times per week. About 25.3% 
never used Internet. Among the group of Internet users, 54.4% did not use Internet for 
improving their health while 43.6% did. They basically used it to search health information 
(30 % after the appointment, 22% before) or to book electronic appointments. In general, 
the level of confidence the patients had on Internet health information was low (75.8% gave 
scores from 0 to 3 out of 5). The most used ICT devices were smart phones (92.3%) and 
computer (43.3%). About 5.3% never used any of them. Approximately 66.3% would consider 
it positive that their medical practitioner would give them useful Internet health information 
but 83.8% of their doctors did not provide them with it. 

Finally, the best scored ICT tools by patients in terms of usefulness were the use of video 
conferences or email communication. 

As for the Study B, 52 patients were recruited in the intervention group and 53 in the 
control group (1 was excluded for hearing impairment which may have stretched on the first 
appointment). The mean age in the intervention group was 60 (SD 12.5) years and 64.5 (SD 9.0) 
years in the control group. The measured total mean time inside the consultation room was 
19.36 (SD 4.96) minutes in the intervention group and 21.19 (SD 4.62) minutes in the control 
group, being this difference not significative. The perceived mean time in the consultation 
room was similar in both groups, 15,86 (SD 4,3) minutes and 15,5 (SD 5,4) minutes, respectively. 
When comparing the results in terms of satisfaction after the first consultation, there were no 
significant differences between both groups. Instead, when comparing the results in terms of 
knowledge about pelvic organ prolapse or urinary incontinence, the intervention group got 
better results relating to organ prolapse and urinary incontinence definition and classification 
of urinary incontinence (p values of 0,04; 0,003; 0,001 respectively). In the multivariate analysis 
adjusted for age, level of studies and measured time inside the consultation, the three items 
about knowledge showed statistically significant differences in favour of the intervention 
group (p 0.03 for the former; and inferior to 0.01 for the other two).

DISCUSSION
Understanding these results, it appears that a WBQ could contribute to improve the first 
consultation in terms of patient knowledge. It seems clear that the use of this tool does not 
affect the time of the visit and does not show significant results in terms of satisfaction after 
the first consultation. At a systematic level, this study helps to have an idea about the impact 
a WBQ may cause before the first pelvic floor consultation. Taking into consideration that 
designing this tool was not difficult, it would be important to consider its use during our 
regular practice. Other articles have concluded that WBQ contributed to a more efficient 
use of the first consultation and a more adequate registration of pelvic floor consultation. In 
general, similar tools may have a positive impact in increasing patients’ knowledge when they 
finish the consultation.

It is important to bear in mind that the population in this study is not representative of the 
general population since it is a very specific elderly population and with certain limitations 
for the use of ICT.

SUMMARY — Applicability of Information and Communication Technologies in a secondary hospital pelvic floor office
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CONCLUSIONS
In the first place, the use of ICT among gynecology patients in Hospital de Mollet is in the 
middle range.

Secondly, after the use of a WBQ, patients have clearer ideas of pelvic organ prolapse and urinary 
incontinence definition, as well as urinary incontinence classification after the first consultation. 
Besides, time of history taking reduces while time for physical examination, counselling and 
treatment discussion increases. 

It is important to consider the use of ICT and introduce them to the medical consultation. 
Research should be expanded using larger sample sizes and focusing the benefits of ICT, such 
as improving patient satisfaction, empowerment and communication.
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B_ Introducció 

INTRODUCCIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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1_ Marc sanitari

1.1_ Marc sanitari espanyol.
El Sistema Sanitari Espanyol (SSE) és un sistema universal, de finançament públic, equitat en 
l’accés i descentralitzat (Art. 43 de la Constitució, R.D 137/1984: Las Zonas Básicas de Salud; 
Ley 14/1986, de 25 de Abril).

El SEE està organitzat en unitats bàsiques anomenades Zones Bàsiques de Salut, que donaran 
serveis sanitaris a un rang entre 5000 i 250.000 habitants. Aquestes es constitueixen segons 
criteris demogràfics, geogràfics i socials. A cadascuna d’aquestes zones li correspondrà un 
Centre d’Atenció Primària, que estarà adscrit a un Centre Hospitalari, que donarà a l’àrea 
l’atenció especialitzada i l’atenció a la urgència (1).

La despesa total del sistema sanitari espanyol va suposar, l’any 2014, 95.722 milions d’euros 
(66.826 milions finançats pel sector públic i 28.895 milions finançats pel sector privat), el que 
representa el 9,2% del producte interior brut (PIB), 6,4% despesa sanitària pública i 2,8% 
privada. La despesa per càpita va ser de 2.058 euros per habitant (2).

Pel que fa al nombre d’episodis assistencials als centres, serveis i unitats de referència del 
Sistema Nacional de Salut (SNS) en el període 2009-2015, el nombre total va superar els 
14.000, amb un cost total de compensació pel Fons de Cohesió de 182,4 milions d’euros. 
Els hospitals que depenien del SNS atenien més de 4 milions d’ingressos i 78,7 milions de 
consultes mèdiques. Segons el tipus de proveïdor d’atenció sanitària, la despesa dels hospitals, 
que pujava a 39.930 milions d’euros, va suposar el major percentatge de la despesa sanitària 
total.

Les administracions regionals, amb una participació del 91,6%, van ser els agents que van 
suportar una major càrrega en el finançament sanitari públic. En relació amb la despesa 
privada, van ser les llars les que van aportar una major contribució al finançament, amb una 
participació del 80,7%. La despesa total del sector de Comunitats Autònomes durant el 2014 
va experimentar un augment del 0,7% (2).

1.2_ Marc sanitari català
El nostre model sanitari es va concretar el 1990 amb la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
(LOSC), que va crear el Servei Català de la Salut (SCS) i va consolidar un sistema sanitari 
mixt. Aquest integra a una sola xarxa d’utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin 
o no de titularitat pública, junt amb una tradició d’entitats (mútues, fundacions, consorcis, 
centres de l’Església) històricament dedicades a l’atenció de la salut (3).
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Actualment, des del punt de vista organitzatiu, el SCS comparteix alguna característica amb 
el SSE. S’estructura de forma descentralitzada a través de les Regions Sanitàries (RS), que 
es corresponen amb les Àrees de Salut previstes en la Llei General de Sanitat, les quals es 
delimiten atenent els factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, etc. de Catalunya, tot 
tenint en compte l’ordenació territorial que estableix el Parlament i essent dotades d’un ampli 
ventall de competències pròpies. 

Les Regions Sanitàries s’ordenen en Sectors Sanitaris, òrgans igualment descentralitzats, per 
mitjà dels quals es desenvolupen les activitats de prevenció de la malaltia, promoció de la 
salut, salut pública, i l’assistència sanitària i sociosanitària en el seu nivell d’atenció primària, 
així com les especialitats mèdiques de suport i referència d’aquesta, coordinadament amb el 
nivell de l’atenció hospitalària.

A la vegada, els Sectors Sanitaris són conformats per un conjunt d’Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS), unitats territorials elementals on es presten, per mitjà dels Centres d’Atenció Primària 
(CAP) principalment i, mitjançant fórmules de treball en equip, actuacions relatives a la 
salut pública i la promoció, la prevenció, la curació i la rehabilitació de la salut individual i 
col·lectiva de la població, de manera plenament integrada i més pròxima a l’usuari. 

S’instaura, doncs, un model basat en la concepció integral de la salut, basat en la Llei 15/1990 
de 9 de juliol d’ordenació sanitària de Catalunya (4), que s’ajusta als principis informadors 
següents (5):

 a) Concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya, fent especial   
 èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. 

 b) Descentralització i desconcentració de la gestió. 

 c) Universalització per a tots els ciutadans residents a Catalunya dels serveis    
 sanitaris de caràcter individual o col·lectiu. 

 d) Participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de la   
 seva execució. 

 e) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització sanitària. 

  f) Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació dels   
 serveis sanitaris. 

 g) Sectorització de l’atenció sanitària. 

 h) Promoció de l’interès individual, familiar i social per la salut mitjançant, entre   
 altres, una adequada educació sanitària a Catalunya i una correcta informació sobre   
 els recursos sanitaris existents. 

 i) Control sanitari del medi ambient.

INTRODUCCIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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L’hospital de Mollet s’emmarca dins la Regió Sanitària de Barcelona i Sector Sanitari Vallès 
Oriental (6).

      

Pla Estratègic Sanitari del Vallès Oriental  Territori i Entorn 
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1. Territori i entorn 

1.1 El territori 

El territori català es divideix en set regions sanitàries, delimitades a partir de factors geogràfics, 
socioeconòmics i demogràfics. Compten amb una dotació adequada de recursos sanitaris 
d'atenció primària i d'atenció especialitzada per atendre les necessitats de la població. Cada 
regió s'ordena, al seu torn, en sectors sanitaris, que es poden agrupar en Àrees de Gestió 
Assistencials (AGA) que a la vegada es configuren en un conjunt d’Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS), formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit 
rural. 

El Sector Sanitari Vallès Oriental pertany a la Regió Sanitària (RS) de Barcelona a la demarcació 
Metropolitana Nord. El territori es divideix en 19 ABS i s’ordena funcionalment en tres AGA: 
Baix Vallès, Vallès Oriental central i Baix Montseny. Aplega 42 municipis, 39 de la comarca del 
Vallès Oriental i 3 del Vallès Occidental (Gallifa, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de 
Mogoda). Aquests 3 municipis representen el 9% de la població del sector i el 24% de la 
població de l’AGA Baix Vallès. 

Taula 1.  Àrees Bàsiques de Salut segons Àrea de Gestió Assistencial 
 

 

 

 

 

AGA  Vallès Oriental Central 
095 Cardedeu 
121 La Garriga 
164 Montornès/Montmeló 
284 Granollers 1 – Oest 
285 Granollers 2 – Nord 
286 Granollers 3 – Centre Est 
287 Granollers 4 – Sud 
315 Vall del Tenes 
355 La Roca del Vallès 
AGA Baix Montseny 
207 Sant Celoni 
376 Alt Mogent 
AGA  Baix Vallès 
089 Caldes de Montbui 
150 Martorelles 
175 Parets del Vallès 
230 Santa Perpètua de Mogoda 
300 La Llagosta 
348 Mollet del Vallès-1 Est 
349 Mollet del Vallès-2 Oest 

391 Palau-solità i Plegamans 

  

Figura 1. Sector Sanitari Vallès Oriental

El Sector Sanitari Vallès Oriental pertany a la RS de Barcelona a la demarcació Metropolitana 
Nord. El territori es divideix en 19 ABS i s’ordena funcionalment en tres Àrees de Gestió 
Assistencials (AGA): Baix Vallès, Vallès Oriental Central i Baix Montseny. Aplega 42 municipis, 
39 de la comarca del Vallès Oriental i 3 del Vallès Occidental (Gallifa, Palau-solità i Plegamans 
i Santa Perpètua de Mogoda). Aquests 3 municipis representen el 9% de la població del sector 
i el 24% de la població de l’AGA Baix Vallès.

El total de la població a inicis de 2018 (segons Registre Central d’Assegurats) al territori 
del Sector Sanitari Vallès Oriental és de 443.367 persones (homes 221.105 i dones 222.262). 
La població assegurada del Sector representa el 5,90% de la població total assegurada a 
Catalunya. Les dones representen el 50,20% de la població total.

La població ha crescut un 2,22% des de l’any 2010 (s’agafa com a punt de referència l’any 
d’inici de la crisi financera espanyola fins l’actualitat). La corba de creixement a les 3 AGA no 
és homogènia; creixen el Baix Montseny i el Vallès Oriental Central i baixa lleugerament el 
Baix Vallès (7). 



31

Figura 2. Evolució Població Vallès Oriental (Sistema Integrat d'Informació de Salut), 2018. CatSalut

Tal com s’ha dit anteriorment, el Sector Sanitari Vallès Oriental està format per 19 ABS. A 
cada una d’elles es disposa d’un Equip d’Atenció Primària (EAP), donant assistència a 29 
CAP. La dotació d’infraestructures es completa amb 13 Consultoris Locals (CL) i 1 Centre 
d’Atenció Comunitària (CAC). 

Figura 3. Principals dispositius i centres per atenció primària del Vallès Oriental (2017)

Per altra banda, la cartera de serveis dels centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) inclou les següents activitats: atenció als joves (consell i prevenció), activitat 
comunitària, consell reproductiu, control i seguiment de l’embaràs, diagnòstic prenatal, 
educació maternal, atenció al puerperi i suport en la prevenció del càncer de mama i cèrvix, 
en la detecció i control d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i la detecció de patologia 
ginecològica.   
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A la següent taula es presenta el nombre de referents en ITS i la seva distribució al Vallès l’any 2017:

Figura 4. Nombre de referents en ITS i la seva distribució al Vallès (2017)

Els hospitals de referència per obstetrícia i ginecologia són l’Hospital General de Granollers 
per la població de les AGA Baix Montseny i Vallès Oriental Central i l’Hospital de Mollet del 
Vallès per l’AGA Baix Vallès.

1.3_ Hospital de Mollet. Fundació Sanitària Mollet
La Fundació Sanitària Mollet (FSM) és una institució sense ànim de lucre, amb vocació de 
servei públic, nascuda l’any 1996 de la mà de la mutualitat local Societat de Socors Mutus 
de Mollet (SSMM), que actualment ofereix serveis de salut, socials i de docència. La seu 
principal de l’FSM està ubicada a l’Hospital de Mollet, a la Ronda dels Pinetons n. 8 de Mollet 
del Vallès. L’FSM gestiona l’Hospital d’Aguts i l’Hospital Sociosanitari de Mollet, el Centre de 
Salut Mental Jaume Vilaseca, les residències Santa Rosa de Mollet i Pedra Serrada de Parets 
per a persones grans i la residència La Vinyota de Mollet per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. S’exposa, seguidament, els Serveis de Salut i els Serveis Socials que ofereix la FSM. 
Dins dels diagrames, es podrà veure detallada l’ activitat assistencial de l’Hospital d’Aguts (8):

Figura 5. Serveis Sanitaris de l’Hospital de Mollet
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L’àrea d’influència té prop de 165.000 habitants i inclou 9 municipis del Baix Vallès (Vallès 
Oriental): Mollet del Vallès, La Llagosta, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, 
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Gallifa. 
També inclou 2 municipis del Vallès Occidental: Santa Perpètua de la Mogoda i Palau-solità 
i Plegamans (8). 

Figura 6 Àrea d’Influència de l’Hospital de Mollet

INTRODUCCIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari



34

Figura 7. Àrea d’Influència de l’Hospital de Mollet (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, escala 1/100.000)

1.4_ Model d’Atenció de l’Hospital de Mollet i Model d’Atenció Centrada  
en la Persona
La qualitat en el servei a les persones que atenem és un dels principals actius de la FSM i 
s’articula mitjançant el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).

Des del 2016, l’Hospital de Mollet ha estat treballant en el model ACP. Aquest model ha estat 
sobretot impulsat des de la direcció assistencial d’infermeria (Mireia Vicente) i per la Cap de 
Desenvolupament de persones de la FSM (Gisel Fontanet). Aquest model ofereix a la persona 
una atenció amb respecte, singular i centrada en la seva salut; al lloc més adient i més pròxim 
al seu entorn habitual; responent a les seves necessitats, a les de la seva família i el seu entorn, 
amb la finalitat d’acompanyar i apoderar les persones en la presa de decisions.
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En el marc del model ACP, la FSM emfatitza el seu model en un enfocament específic entenent, 
en primer lloc, la salut com “manera de viure, autònoma solidària i joiosa” i pren de referència 
la definició del Congrés de Metges i Biòlegs de 1976 celebrat a Perpinyà. En segon lloc, la FSM 
aposta per una atenció salutogènica (atenció fixada en els actius que generen salut més que en 
les limitacions i causes de la malaltia) (9).

El model ACP es basa en 8 principis. Seguidament s’exposaran. També, en relació al projecte 
que es presenta en aquest treball, es creu que la utilització de certes eines, concretament en el 
marc de les TIC, pot vetllar per facilitar aquests principis. A l’apartat de Justificació, s’exposarà 
la manera com la utilització del qüestionari online garanteix aquests principis.

1. Participació activa: tipus de relació bidireccional entre dues o més persones on totes les 
parts, a partir d’una informació i situació compartida, opinen i prenen decisions de forma 
consensuada.

Tipus de relació que s’estableix entre dues o més persones i que comporta compromís i presa 
de decisions  de manera autònoma per part de tots els protagonistes, de manera individual o 
grupal, amb allò que està passant. Aquest tipus de relació requereix disposar de la informació 
necessària per part dels participants, adequada a cada moment vital i experiència de vida, i 
dels  suports específics requerits en cada cas. Per part de cada participant cal assumir el rol de 
donar i rebre; de responsabilitat compartida; d’establir una bona comunicació, de l’assertivitat,  
de la voluntat d’aprenentatge crític, de ser receptiu al canvi, de l’escolta activa i de respecte 
envers la igualtat entre les persones.

2. Intimitat: respectar l’àmbit privat de la persona tant l’extern (el propi cos, l’entorn) com 
l’intern (emocions, creences, etc.) fins el punt on la persona decideixi compartir.

Garantir un clima de comprensió on la persona pugui expressar el seu espai intern i extern, 
amb la seguretat de que durant tot el procés d’atenció serà tractada en un entorn amb el 
màxim respecte, confidencialitat i coherència amb allò expressat. 

Entenent com a espai intern aquell que contempla el vessant més emocional i espiritual de la 
persona; i definint com a espai extern aquell que fa referència al que podem veure que envolta 
a la persona, el seu propi cos, l’espai físic i la seva interrelació amb els altres.

La intimitat no té un límit exacte ni objectiu i depèn de la pròpia persona que decideix amb 
qui i en quin grau comparteix, des de les relacions de confiança.

3. Dignitat: dret de la persona de ser atesa en la intimitat i en el marc de la  llibertat individual.

Dret i percepció de la persona a ser tractada amb consideració i respecte,  segons els seus 
valors intrínsecs, únics i incondicionals, i de manera justa independentment de les seves 
circumstàncies, ètnia, situació social o econòmica, ideologia o creences,  gènere, estat de salut 
o situació de vida.

4. Atenció integral: atenció a la persona considerant les dimensions que la constitueixen 
i de les quals se’n deriven les necessitats úniques de cada una d’elles. Les dimensions són: 
biològica, psicològica, social i espiritual. 

Visió de l’ésser humà com a persona única, singular i indivisible, que contempla de manera 
holística la persona considerant les dimensions que la constitueixen i de les quals se’n deriven 
les necessitats úniques de cada persona. Les dimensions són: biològica, psicològica, social i 
espiritual. No només atén les necessitats mèdiques i físiques, sinó també les necessitats de la 
persona i del seu entorn complet.
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5. Atenció integrada: atenció que contempla la participació, la coordinació i el treball en 
xarxa tant als equips com entre els sectors de salut, social i educatiu, per tal d’atendre les 
necessitats úniques  de cada persona i del seu entorn.

L’atenció integrada fa referència al procés organitzatiu que combina i garanteix la coordinació 
i el contínuum assistencial dels diferents serveis tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit social 
i educatiu. L’objectiu de l’atenció integrada és proporcionar una xarxa de serveis que superi el 
límit entre sectors i que faciliti el treball entre els diferents equips d’atenció primària, d’atenció 
especialitzada, dels serveis socials i dels serveis complementaris. Es tracta d’aconseguir una 
major salut, un major benestar i una provisió de serveis més eficient per millorar l’experiència 
de les persones. 

6. Atenció singular: atenció que té en compte l’especificitat de cada persona, una especificitat 
que marca cada una de les accions de salut compartides amb la persona i el seu entorn. 

Respectar la singularitat és respectar les necessitats de l’altre valorant el seu ritme i el temps 
que necessita. Cada ésser humà és singular, únic i irreemplaçable. La singularitat és allò que 
atorga dignitat a la persona i la fa valuosa. Ser sensible a la singularitat de l’altre implica 
prendre’s seriosament l’altre.

Compromís en oferir una atenció única i específica per a cada persona, atenent a:

 » la seva cultura i tradicions en tant que és una persona amb un bagatge cultural i   
     de trajectòria vital única 

 » als seus drets en el sentit més ampli de la paraula respectant el seu concepte   
     d’intimitat i confidencialitat

 » les seves necessitats des d’un punt de vista integral: biològiques, psicològiques,   
     socials i espirituals 

 » al seu entorn familiar i comunitari

7. Contínuum assistencial: garantir al llarg del temps que la persona rep allò que necessita 
en el moment i lloc adequats, sense interrupcions.

Assegurar que la persona usuària participa en una intervenció sigui des de l’àmbit salut o 
social, de manera continuada al llarg del període de temps sense buits d’atenció per causes 
estructurals.  Aquesta premissa contempla, entre altres aspectes,  el  potencial  de l’atenció no 
presencial (salut digital) i el seu desplegament  (e-consulta, App de suport, etc.). 

8. Promoció de l’autonomia i de la independència: afavorir que la persona desenvolupi 
totes les seves capacitats i el seu potencial en la resolució de les seves necessitats de salut i 
socials.  

Promocionar la capacitat física i psíquica de la persona perquè pugui dur a terme per ella 
mateixa les accions necessàries per satisfer les seves necessitats afavorint que desenvolupi tot 
el seu potencial encara que tingui pèrdua d’autonomia. Cal fer-ho preservant la seva dignitat 
personal, reforçant la seva identitat i autonomia i treballant per a la seva independència 
(potencial), el seu benestar i qualitat de vida. Per posar un exemple: una persona que va 
en cadira de rodes no és autònoma per agafar quelcom d’un armari elevat però sí que és 
independent si fa tot el que pot per fer-ho. 
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Figura 8. Principis del model Atenció Centrada en la Persona

A través de la Comissió de Treball centrada en ACP, on hi ha format part l’investigador 
principal (IP), s’ha treballat per fer difusió dels principis d’ACP. Per cada principi, s’ha 
identificat i difós bones pràctiques per dur a terme i comportaments que cal evitar. També 
s’ha incorporat una professional que dona atenció a la dimensió espiritual de les persones 
ateses que més pateixen, i que orienta la resta de professionals sobre com fer-ho. Finalment, 
s’ha fet difusió externa i interna del model. Dins de les propostes de difusió, s’ha realitzat 
un vídeo divulgatiu per il·lustrar els principis d’atenció a la persona durant un acte mèdic 
habitual. Es pot visualitzar en aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOPlFtOt6JI&list=PLhZg1SxjinXNcixOjrZPRjYrr7S 
W6jH9B&index=2.

En el marc d’aquest model es vetlla per tal d’oferir el màxim d’informació sobre els diferents 
procediments dels quals han de ser objecte les persones ateses. Per donar informació prèvia 
als procediments, s’utilitzen instruments com el procés d’explicació i signatura del document 
de consentiment informat, la guia d’acollida a l’hospital o les entrevistes d’acollida a les 
residències. Per la informació posterior als procediments, especialment els hospitalaris, s’han 
elaborat diferents guies de recomanacions a l’alta: quirúrgica, de pròtesi de genoll o maluc, 
d’histerectomia, de colecistectomia, de cateterisme cardíac, de cirurgia sense ingrés, d’hospital 
de dia, d’urgències i finalment per l’alletament matern a la unitat de nounats (10).

Tal i com refereix la Memòria de Responsabilitat Social i Corporativa del 2016 (10), la 
informació que dona la FSM compleix els codis vigents i no hi ha hagut cap multa per 
incompliment de normativa en relació al subministrament i l’ús de productes i serveis. 
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1.5_ Organització del Servei de Ginecologia i Obstetrícia 
de l’Hospital de Mollet
L’atenció obstètrica i ginecològica s’organitza en un programa propi denominat ASSIR. A 
cadascun del centres d’atenció primària que depenen de l’àrea d’influència, existeix atenció 
especialitzada en obstetrícia i ginecologia, composta per un o varis professionals llevadors o 
ginecòlegs.

La usuària acudirà a l’ASSIR de zona per consultar per qüestions obstètriques o ginecològiques 
i podrà ser derivada al nostre hospital si l’atenció a la seva patologia així ho requereix. En 
certes ocasions, la usuària farà entrada directe a les consultes hospitalàries per una consulta a 
Urgències de l’hospital que requereix el seu seguiment o tractament al mateix centre o bé farà 
entrada per derivació o interconsultes d’altres especialitats.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Mollet compta amb la distribució de 
5 zones de treball: Consultes Externes, Planta d’Hospitalització, Quiròfans, Sala de Parts i 
Gabinets.

Les tasques pròpiament mèdiques realitzades en aquestes àrees es porten a terme per l’equip 
integrat pel Cap de Servei i 7 adjunts. Apart, les tasques a Sala de Parts es porten a terme amb 
l’equip de llevadors/es (8 fixes, 3 suplents contínues i 2 eventuals), auxiliars d’infermeria (2 
auxiliars, 3 puericultores i 3 eventuals) i el Supervisor/a de Sala de Parts. 

Dins l’Àmbit de Consultes Externes (CCEE), dividim l’activitat en vàries àrees:

 » Obstetrícia

 » Ginecologia general

 » Sòl pelvià

 » Patologia mamària

 » Patologia oncològica

 » Ecografies

Aquestes consultes les atén un dels adjunts del servei junt amb una auxiliar pròpia o compartida 
amb una altra consulta.

Tenim una auxiliar secretària pròpia situada a l’àmbit de CCEE que s’encarrega de la 
programació de visites i gestió d’agendes al Despatx de Gestió d’Atenció a la Dona.

Dins l’Àmbit de Gabinets, les proves que es realitzen són:

 » Urodinàmies

 » Histeroscòpies diagnòstiques

 » Patologia cervical (Colposcòpia)

Aquests Gabinets els atén un adjunt del Servei junt amb una auxiliar.

La consulta de ginecologia centrada en sòl pelvià està en funcionament cada dimarts. En certes 
ocasions s’anul.la per incidències com poden ser vacances, cursos o congressos. Puntualment, 
una vegada cada dos mesos, s’ha obert alguna consulta extraordinària en dimarts tarda 
(període 2017-2018). Dels 7 adjunts del servei, dos realitzen la consulta alternament amb les 
Urodinàmies. Així, de mitjana, cada adjunta subespecialitzada en sòl pelvià disposa d’ una 
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consulta de sòl pelvià i un Gabinet d’Urodinàmia quinzenal, respectivament. Això suposaria 
24 consultes a l’any de sòl pelvià, però tenint en compte les anul·lacions explicades al paràgraf 
anterior, poden acabar suposant 15-20 consultes l’any. Dins la consulta, s’atenen una mitjana 
de 22 visites diàries. Normalment es divideixen en 4 primeres visites i la resta són successives. 

Dins de Gabinets, es realitza una mitjana de 5 Urodinàmies diàries, derivades habitualment 
de la mateixa consulta de sòl pelvià, però també de l’ASSIR o des d’Urologia.

1.6_ Marc poblacional de Mollet
L’àrea d’influència de l’Hospital de Mollet té prop de 165.000 habitants i inclou 9 municipis del 
Vallès Oriental: Mollet del Vallès, La Llagosta, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, 
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Gallifa; 
i 2 municipis del Vallès Occidental: Santa Perpètua de la Mogoda i Palau-solità i Plegamans. 
Un dels principals reptes del període 2016 va ser el d’assumir l’activitat i serveis oferts a les 
poblacions Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines (10). La població de la qual provenen 
el major nombre d’usuaris de l’hospital és la ciutat de Mollet.

La ciutat de Mollet té 51.134 habitants segons el cens de 2018, essent les franges d’edat 
majoritàries entre els 40-59 anys (11). 

Figura 9. Piràmide de població gràfica de Mollet (2018)

Per altra banda, 45.895 habitants de Mollet són espanyols (22.460 homes i 23.435 dones), això 
suposa que el 89,75% dels habitants parlen castellà i/o català. Només un 10,25% és població 
estrangera, de la que almenys un 2,8% té com a llengua materna el castellà.
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Segons dades proporcionades per l’Equip de Sistemes del nostre hospital, a través de la 
plataforma SAP, l’any 2018 es van atendre 855 visites a la consulta de sòl pelvià, de les quals 
168 van ser primeres visites. Si tenim en compte les visites totals d’aquesta consulta realitzades 
durant l’any 2018,  la mitjana d’edat de les usuàries és de 62 anys. Si només tenim en compte 
les pacients del grup de primeres visites, la mitjana d’edat és de 61 anys. El percentatge de 
pacients estrangeres visitades és aproximadament del 8%, mentre que el percentatge de 
pacients estrangeres que consulten les urgències de ginecologia és del 20%.
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2_ Tecnologies de la 
informació i comunicació 
(TIC)

2.1_ e-Salut.
La OMS determina la e-Salut (traducció del terme anglès e-Health, habitualment més utilitzat) 
com el terme amb el que es defineix el conjunt de TIC que, a mode d’eines, s’utilitzen a l’entorn 
sanitari en matèria de prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment, així com per la gestió 
de la salut, estalviant despeses al sistema sanitari i millorant l’eficàcia del mateix. A l’última 
dècada, hem presenciat com Internet ha transformat la majoria d’indústries. Portar la nostra 
comptabilitat, comprar música, planificar un viatge o fins i tot comprar un llibre ja no serà 
mai el mateix a causa dels serveis oferts a la web (12). Així, les TIC han anat demostrant la 
seva presència a moltes àrees que inclouen les relacions interpersonals, l’accés general a la 
informació, el lleure, la gestió, l’educació  i d’altres àrees en general. Tot i així, en el mateix 
període de temps, Internet ha estat quasi absent en les interaccions entre metges i usuaris 
de la salut a les consultes (12), sobretot per la reticència dels professionals (13). Enquestes 
realitzades als EUA i Canadà durant els anys 2004-2005 afirmaven que dos terços de la 
població accedien a Internet (14) i que més d’un 80% l’utilitzava com a font d’informació de 
salut (14,15). Actualment, els usuaris tenen un accés fàcil i constant a les tecnologies de la 
informació i la comunicació, pel que és habitual que també utilitzin aquest accés pel que fa a 
qüestions de salut (16). 

Però, l’ús d’aquestes tecnologies és ciència-ficció? El món online ajuda: càmeres web, càmeres 
digitals, qüestionaries online, històries clíniques informatitzades...però tenir aquests gadgets 
junts no canviarà l’atenció mèdica. Es necessiten més esforços per acostar el buit que hi 
ha entre el que podríem fer amb Internet i el que realment s’està fent actualment mentre 
interaccionem amb els pacients (12).

Hi ha revisions bibliogràfiques que ja han analitzat l’impacte que l’ús d’aquestes eines podria 
produir en sanitat, com ara centralitzar la salut dels pacients, millorar la qualitat de la salut 
i augmentar l’educació sanitària dels pacients i els propis professionals tant del sector mèdic 
com d’infermeria (17). De fet, per les polítiques de sanitat pública, les TIC es perfilen com un 
element clau per aconseguir més equitat, accessibilitat i sostenibilitat (18). 
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Des d’Europa, ja fa alguns anys que s’han elaborat comunicats i lleis per implementar les TIC 
a la medicina, reconeixent que poden contribuir a millorar la vida dels ciutadans i ajudar 
als reptes dels sistemes sanitaris i pressupostaris ja que són un mitjà eficaç, eficient i efectiu 
per reduir els costs en sanitat millorant l’accés a l’atenció especialitzada, reduint les estades 
hospitalàries, escurçant les llistes d’espera i optimitzant recursos i mitjans (18). 

Un aspecte important d’aquesta implementació és vetllar per la protecció de dades de salut, 
que són extremadament sensibles, pel que la Llei del Parlament Europeu demana un estricte 
control en l’accés i ús de serveis en salut electrònica i que es desenvolupin eines també accessibles 
i d’ús fàcil per persones grans i persones amb discapacitat (19).

Possiblement, l’aspecte que més preocupa als professionals sanitaris està relacionat amb les 
habilitats que es necessiten per manegar les TIC i en com fer-les encaixar en el marc de les 
institucions sanitàries. En aquest sentit cal molta formació i començar a introduir-les des de 
l’inici a les facultats (20).

S’exposa, seguidament, els diferents tipus de tecnologies i eines que poden ajudar a millorar 
la prestació de serveis de la salut (21):

Cibermedicina
Els professionals de la medicina, com els d’altres àrees, necessiten cada vegada més completar 
els seus coneixements i refermar les seves experiències basant-se en informacions que es 
troben per Internet. La cibermedicina s’ha definit com la ciència que aplica les tecnologies 
d’Internet i xarxes a la medicina i salut pública, estudia l’impacte i implicacions d’Internet i 
avalua els reptes i oportunitats de l’atenció mèdica (22).

Figura 10. Definició de Cibermedicina
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Tenint com a referència el nombre de llocs inscrits als motors de cerca, poden existir més de 
100.000 pàgines web relacionades amb la salut, empreses privades i fins i tot agrupacions de 
pacients que subministren informació mèdica: notícies, bases de dades i altres. A la següent 
taula es mostren algunes d’aquestes webs, on tant professionals de la salut com pacients poden 
trobar informació del seu interès, fet que pot possibilitar prendre un rol més actiu en el seu 
tractament i redueix la bretxa de coneixement que existeix entre ambdós (22):

Taula 1. Selecció arbitrària d’algunes pàgines web que són exemple de cibermedicina

Medicina 2.0
Dins de la Cibermedicina existeixen eines informàtiques que van més enllà del subminis-
trament d’informació als usuaris. El terme Medicina 2.0 es basa en el concepte de Web 2.0, 
que es refereix a la segona generació de les tecnologies Web, en la que es va deixar enrere les 
antigues pàgines estàtiques, per evolucionar a pàgines interactives on el més fonamental és la 
participació col·lectiva entre els usuaris (23).

 Entre les aplicacions Web 2.0 es troben (24):

 » Els wikis: pàgines on múltiples usuaris voluntaris poden ingressar, editar i/o eliminar  
 continguts, participant així col·lectivament a la consolidació de la informació del   
 mateix text (25).

 » Els blogs o fòrums: als fòrums virtuals, els participants debaten i exposen les seves   
 teories o punts de vista sobre un tema abordat a través d’una pregunta realitzada   
 per un d’ells. Per l’altre banda, els blogs basen la seva discussió sobre un article,   
 reflexió crítica que ha exposat el coordinador del blog. Tenen com a punt en comú el  
 fet que són els participants els que plantegen els seus punts de vista diferents respecte  
 un tema específic.

INTRODUCCIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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També hi ha hagut una incorporació creixent de les Apps de salut que permeten geolocalitzar 
centres de salut, concertar visites amb els professionals de la salut i del benestar, consultar 
temps d’espera dels serveis d’urgència temps real, realitzar visites virtuals amb els professionals.

Telemedicina
La telemedicina és definida per la OMS com el subministrament de serveis d’atenció sanitària 
a distància mitjançant tecnologies de la informació i telecomunicacions, amb l’objectiu 
d’intercanviar dades per fer diagnòstics, defensar tractaments i prevenir malalties i accidents. 
També per formar permanentment a professionals de l’atenció de la salut i contribuir a les 
activitats d’investigació i avaluació. Aporta el gran benefici d’estalviar temps, desplaçament 
i diners (26). Aquesta atenció telemàtica pot ser síncrona (a temps real) o asíncrona (no a 
temps real). 

Altres definicions de la Telemedicina descrites per la American Telemedicine Association 
i per l’Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) coincidirien amb la primera. Respondria 
a una “medicina a distància que pugui oferir l’atenció al pacient allà on es trobi” (27,28). 
A partir d’aquesta, es pot establir que el terme Telemedicina inclou els següents tipus de 
serveis (27):

1_ Assistència remota (teleassistència): consisteix en la utilització de sistemes de 
telecomunicació per proporcionar assistència mèdica a distància. Dins d’aquesta modalitat 
es pot diferenciar:

 a_ Teleconsulta/ telediagnòstic/ telecirurgia: capacitat per realitzar consultes    
 remotes entre diferents facultatius per l’elaboració d’un diagnòstic comú, capacitat per  
 fer intervencions quirúrgiques amb robots dirigits de forma remota.

 b_Telemonitorització/ televigilància: possibilitat de realitzar un seguiment a    
 distància de paràmetres relacionats amb un procés assistencial (registre    
 electrocardiogràfic amb pacients amb dolor toràcic, paràmetres vitals en accidentats,  
 etc.) o bé, seguir a distància l’evolució de pacients crònics.

2_ Gestió de pacients i administració: abasta la gestió dels processos administratius de 
l’entorn sanitari, des d’un doble punt de vista:

 a_ Al pacient se li facilita la relació amb el sistema sanitari (petició de    
 consultes, proves analítiques, radiològiques, etc.) al que veu com un tot homogeni   
 independentment del nivell assistencial. 

 b_ Al professional li permet major agilitat amb l’accés i intercanvi d’informació i   
 millora dels temps de resposta (recepció notificacions d’interconsultes, resultat de   
 proves sol·licitades, coneixement de la situació del procés assistencial, accés a   
 la informació mèdica del pacient, etc.).

3_ Teleeducació:

 a_Informació sanitària a la població: consisteix en facilitar informació de salut a la   
 població general, ja sigui amb caràcter informatiu per mantenir un adequat nivell de  
 salut (nutrició, estil de vida, etc.) o sigui per informar sobre determinades malalties   
 (prevenció, suport, etc.).

 b_Formació i informació a distància a professionals: facilitar fonts d’evidència i   
 coneixement que permetin l’evolució contínua dels professionals de salut en general.
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Alguns dels beneficis més evidents de la Telemedicina repercutirien als usuaris, als 
professionals i al propi sistema sanitari. Es podrien resumir així (27):

1_ Millora de qualitat assistencial:

 a_ Fomentar l’equitat desplaçant l’atenció a àrees aïllades.

 b_ Afavorir la universalitat de l’accés a l’assistència.

 c_ Proveir suport científic i tecnològic als professionals.

 d_ Facilitar la concepció integral del pacient.

 e_ Acostar la relació del pacient i professional

2_ Suport al desenvolupament d’un nou model sanitari, centrat en el pacient.

3_ Augment de l’eficiència del sistema mitjançant l’optimització dels recursos assistencials i  
possible reducció de costos, la millora de la gestió de la demanda, la reducció de les   
estades hospitalàries i la disminució de la repetició d’actes mèdics i exploracions, així com 
dels desplaçaments.

4_ Augment de l’accessibilitat de la informació a tots els nivells assistencials.

5_ Optimització dels processos administratius, per simplificació dels circuits de petició, 
reducció d’errors administratius, etc.

6_ Millora de l’accés als recursos de referència i augment de la capacitat resolutiva.

7_ Augment del coneixement sanitari de la població, fomentant la cura en un mateix.

8_ Facilitació de la formació contínua dels professionals i gestió del coneixement generat per 
ells mateixos.

2.2_ e-Salut dins del Sistema Sanitari Espanyol i Català
La identificació electrònica dels usuaris del SNS, el Sistema d’ Història Clínica Digital i el 
Sistema de Recepta Electrònica són tres instruments vertebradors dels agents del SNS, amb 
un fort component de TIC.

La targeta sanitària individual i la seva base de dades constitueixen el sistema normalitzador 
d’identificació dels usuaris del SNS i permet l’accés a les dades clíniques i administratives 
de cada persona. Cada persona protegida pel SNS disposa d’un codi d’identificació personal 
únic i vitalici vàlid a tot el Sistema (2).

La Base de Dades de Població Protegida pel SNS (BDPP-SNS) és una de les eines estratègiques 
del SNS, tant per la identificació dels usuaris com pel desenvolupament dels projectes 
d’interoperabilitat i traçabilitat electrònica de la informació clínica, especialment útil per les 
persones que reben atenció sanitària a una comunitat autònoma diferent d’aquella a la que 
resideixen habitualment (2).

La Història Clínica es troba en suport electrònic de manera generalitzada pel seu ús dins de 
cada Servei de Salut Autonòmic (2). Concretament a Catalunya existeix la Història Clínica 
Compartida de Catalunya (HC3), liderada pel Servei Català de la Salut (CatSalut). Té com 
objectiu facilitar l’accés a la informació de salut dels pacients per part dels professionals de la 
salut, mitjançant l’organització unificada dels diferents models d’història clínica electrònica i 
de sistemes d’informació de cada entitat. 
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Durant el mes de març de 2014, es va superar la xifra de 80.000.000 documents publicats, 
una fita que constata la bona evolució d’aquesta eina que facilita informació rellevant sobre 
la situació i evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial. Les dades del 2014 (en 
relació a les del 2012), indiquen que va augmentar en un 44% la mitjana d’accessos al visor 
i en un 24% la mitjana de documents que es publiquen a la Història Clínica Compartida 
(HC3) (29). Revisant dades dels Mapes de Tendències de la Fundació TIC Salut Social de 
la Generalitat de Catalunya, durant els últims 5 anys quasi el 100% dels Hospitals d’Aguts 
i dels centres d’Atenció Primària de la Xarxa d’Utilització Pública estan connectats a la 
HC3 , així com un 91% dels centres sociosanitaris i un 84% dels Centres de Salut Mental 
de Catalunya (30). Aquest desplegament ha permès que arribin a registrar-se més de 100 
accessos per segon de professionals a la HC3 (29). L’ús d’aquesta eina es considera un gran 
avantatge per disminuir la duplicació de proves diagnòstiques i per estalviar desplaçaments, 
però especialment perquè garanteix la continuïtat assistencial, la proactivitat del sistema i la 
disponibilitat d’informació sanitària entre els centres sanitaris. 

Com es referia a la introducció d’aquest apartat, un altre instrument vertebrador dels agents 
del SNS, amb component rellevant de TIC, és el sistema de Recepta Electrònica. Segons 
dades de l’any 2016, la implementació de la recepta electrònica a les comunitats autònomes 
és pràcticament total als centres de salut, 66% als consultoris locals d’atenció primària i està 
arribant a una extensió del 72,5% a l’atenció especialitzada. El nivell d’utilització de la recepta 
electrònica respecte el total de receptes dispensades al SNS és de 85,9% (2).

Al nostre territori, la implementació de la recepta electrònica s’ha realitzat a través d’un 
sistema telemàtic que integra els processos de prescripció i dispensació dels medicaments de 
farmàcia finançats pel Departament de Salut. Aquest sistema s’anomena Sistema Informàtic 
de Recepta Electrònica (SIRE) i actualment en el 100% de les àrees bàsiques de salut es pot 
prescriure electrònicament (31).

Altres projectes actius coordinats pel Departament de Salut mitjançant el Pla Estratègic 
de Sistemes i Tecnologies de la Informació són (31):

 » Pla per la digitalització de la imatge mèdica: accés a imatges mèdiques.  

 » Pla de telemedicina i teleassistència: telemonitorització de pacients crònics,   
 facilitar comunicació entre professionals de diferents nivells assistencials i    
 també entre professionals i pacients.

 » Carpeta personal de Salut La MevaSalut (LMS): espai virtual que, mitjançant   
 certificació digital, permet al ciutadà l’accés a la seva informació personal de salut,   
 realitzar consultes, interaccionar amb els professionals de la salut, realitzar tràmits   
 electrònics que permetin accedir als serveis i participar en xarxes socials.

També, exemples com la gestió de cites online, ús de correus electrònics entre professional 
i usuari, diferents eines per al seguiment de patologia crònica, interconsultes a l’àmbit de 
primària, plataformes o blogs serien models que s’integrarien en diversos eixos com la 
telemedicina, teleassistència, organització, digitalització de la informació, etc.

Segons el mapa de tendències de TIC Salut Social del 2019, els àmbits on s’ha fet servir més 
la telemedicina aquest últim any ha estat a nivell d’atenció primària, urgències, pediatria i 
dermatologia (32).
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Cal tenir present que el marc del desplegament dels projectes d’innovació en el sector 
sanitari, des de la Fundació TIC Salut Social, s’està portant a terme des de l’any 2007. Es tracta 
d’un inventari de projectes iniciadors en TIC i salut a Catalunya, al marge del seu grau de 
desenvolupament i desplegament, per tal d’oferir una visió global de la situació dels projectes 
d’innovació a tot el territori. També, com a informació sobre experiències realitzades que 
siguin interessants per als actors del sistema sanitari que estan iniciant projectes d’innovació 
en TIC i salut, com a font d’idees, metodologies i per conèixer les possibilitats de les eines 
emprades (33). 

El treball que es desenvolupa en aquesta tesi s’enquadra perfectament en aquest marc i seria 
un exemple més de totes les possibilitats que es poden explotar aplicant les TIC en salut.

2.3_ Estadística territorial d’ús d’Internet i TIC
L’any 2018, el 82,2% dels habitatges catalans disposa d’ordinador, el 87,7% d’Internet i el 
97,7% de mòbil. Aquestes dades només han fet que anar en augment durant la última dècada 
(34). Pel que fa a la freqüència d’ús de persones entre 16 i 17 anys, a finals del 2018 han 
usat Internet un 88%. Un 49,3% de persones d’aquesta franja d’edat ha utilitzat les noves 
tecnologies per fer compres. A Espanya, el 79,5% dels habitatges disposa d’ordinador i el 
86,4% d’Internet (34).

L’ús de TIC (ordenador, Internet, mòbil) a Catalunya a les llars està en augment tal i com es 
pot observar a la següent taula:

Taula 2. Equipament i ús de TIC a les llars (INE)
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És important esmentar que l’Enquesta territorial sobre TIC a les llars (TICLT) és una enquesta 
per mostreig duta a terme per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que complementa 
la informació proporcionada per l’Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL), 
realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat. L’Idescat porta a terme aquest 
registre, que tenia periodicitat anual fins a l’any 2011. A partir d’aquest any l’enquesta va 
passar a ser de caràcter biennal (35). 

L’objectiu principal d’aquesta enquesta és obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla 
Territorial, Comarques i Aran) dels indicadors més importants d’equipaments de TIC a les 
llars i de l’ús que en fan les persones. A més, a partir de l’any 2013 proporciona resultats per 
al conjunt de Catalunya de temes d’actualitat relacionats amb les TIC (35). Caldria remarcar 
que aquesta és una font d’informació molt vàlida i rellevant per consultar qualsevol variable 
que pot influir sobre l’ús i distribució de TIC, segons els anys.

Per norma general, els resultats sobre l’equipament en TIC dels habitatges es presenten 
desagregats per les característiques de les llars (grandària del municipi i grandària de la llar). 
Les taules que contenen els resultats sobre l’ús de les TIC ofereixen la informació desagregada 
per característiques demogràfiques i socioeconòmiques (35).

A trets generals, i incidint en el fet que algunes variables sembla que influencien més que 
d’altres, l’ús de TIC és més freqüent en homes, edats per sota de 65 anys, municipis molt petits 
o molt grans, llars amb més recursos econòmics o nivell d’estudis més alts (35). 

Si desglossem l’ús de TIC a la llar segons àmbits del Pla Territorial, podem veure que l’any 2017 
l’equipament al Vallès Oriental (comarca on es situa Mollet del Vallès) era del 82,2%, ocupant 
la cinquena posició junt amb el Maresme (del total de les 42 comarques de Catalunya) (36). 
La informació publicada fa referència als habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 
anys i a les persones d’aquest mateix grup d’edat (35):
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Tinença d'ordinador Connexió a Internet Telèfon mòbil Banda ampla
Alt Camp 83,5 83,5 96,8 81,7
Alt Empordà 79,7 83 96,6 81,4
Alt Penedès 80,9 82,4 97,6 81,6
Alt Urgell 78,7 80,9 97,1 79,1
Alta Ribagorça 80,4 81,5 96,5 80,8
Anoia 80,5 82,4 97,6 81,5
Aran 80,5 81,2 97,1 80
Bages 80,9 84,5 97,6 83,9
Baix Camp 82,6 82,7 96,6 81,8
Baix Ebre 78 80,9 97,3 76,4
Baix Empordà 78,7 83 95,7 80,5
Baix Llobregat 80,4 83,7 97,7 83,5
Baix Penedès 79,5 82,3 97,5 80,8
Barcelonès 82 85 96,7 84,2
Berguedà 79,2 81,8 96 80,3
Cerdanya 78,4 80,6 95,9 79,7
Conca de Barberà 82,1 83,8 96,6 82,9
Garraf 79,1 82,3 97,6 81,5
Garrigues 80,9 83 96,3 81,3
Garrotxa 80,7 82,9 96,1 81,8
Gironès 81,5 83,2 97 81,2
Maresme 82,2 83,9 97,7 83,7
Moianès 82 84,3 96,2 84,3
Montsià 79,9 80,9 96,6 76,4
Noguera 80,6 82,8 95,9 81,4
Osona 79 81,9 97,6 81,4
Pallars Jussà 79,4 79,4 97,1 77,3
Pallars Sobirà 78,4 78,1 95,2 76,3
Pla d'Urgell 80,1 83,4 95,9 82,5
Pla de l'Estany 83,7 85,9 96,6 84,2
Priorat 82 82,3 96,3 80,5
Ribera d'Ebre 76,2 80,6 96,6 76,3
Ripollès 79,6 80,8 97 79,8
Segarra 81,1 83,5 96,3 82,3
Segrià 81,8 83,7 95,5 83,4
Selva 81,1 83,9 97 82,2
Solsonès 79,9 82,5 97,6 80,5
Tarragonès 83,3 84,9 96,6 83,2
Terra Alta 77 80,9 94,3 76,3
Urgell 79,2 83,3 95,5 82
Vallès Occidental 80,3 81,4 96,6 81,3
Vallès Oriental 82,2 85,4 97,7 85,1
Catalunya 81,2 83,7 96,9 82,9
Àmbit Metropolità 81,5 84,1 97 83,7
Comarques Gironines 80,5 83,3 96,6 81,5
Camp de Tarragona 83 83,9 96,6 82,5
Terres de l'Ebre 78,5 80,9 96,8 76,4
Ponent 81,2 83,5 95,7 82,8
Comarques Centrals 80 83,4 97,4 82,7
Alt Pirineu i Aran 79,1 80,4 96,6 78,9
Penedès 79,9 82,3 97,6 81,4

Equipament TIC a la llar. 2017
Comarques i Aran, i àmbits

Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys.
Font: Idescat. Enquesta territorial TIC a les llars.

Taula 3. Equipament TIC a la llar. Comarques i Aran (2017)
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Tot i així, tal i com s’ha dit, la seva utilització varia molt segons característiques demo-
gràfiques (sexe, franges d’edat, grandària de la llar, grandària del municipi i nacionalitat) i 
socioeconòmiques (nivell d’estudis, relació amb l’activitat, ocupació i ingressos mensuals).

Es pot veure la variació en funció de grups d’edat i grandària de la llar, per exemple (37,38). 

16 - 24 25 - 34 35-44 45-54 55-64 65-74 Total
Ús de l'ordinador (1) : : : : : : :

freqüència
diàriament, almenys 5 dies per setmana : : : : : : :
totes les setmanes, però no diàriament : : : : : : :
menys d'un cop a la setmana : : : : : : :

Ús d'Internet (1) 97,8 94,5 97,3 95 80 54,2 88
freqüència

diàriament, almenys 5 dies per setmana 90,2 86,4 83,3 81,5 73,7 65,1 81,4
totes les setmanes, però no diàriament 7,8 10 15,3 16,2 21,9 24,4 15,3
menys d'un cop a la setmana 2 3,7 1,4 2,3 4,3 10,5 3,2

Compres per Internet (1) 62,2 61,4 60 46,4 38,4 23,1 49,3

Ús de l'ordinador i d'Internet. 2018
Per freqüència i grups d'edat

Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(1) Persones de 16 a 74 anys que van utilitzar l'ordinador o van connectar-se a Internet en els 3 mesos anteriors a la data de 
l'enquesta.

Taula 4. Ús d’ordenador i Internet per freqüència i grups d’edat (2018)

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més Total
Ordinador 72,5 73,7 91,6 94,3 82,8 82,2
Internet 77,7 81 95,8 97 93,5 87,7
Banda ampla 77,1 80,7 95 96,5 93,5 87,2
Telèfon mòbil 96,6 96 99,3 99 100 97,7
Telèfon fix 70 84,8 86,5 85,1 76,9 81,8
Televisió 95,4 99,3 99,6 99,6 98,3 98,6
Dvd 48,2 54,2 60,6 62,9 48 55,7
Vídeo 23,2 30 24,9 22,2 23,7 25,5
Ràdio 67,3 72,8 70 70,1 53,6 69,3
Cadena musical 50,9 49,2 52,5 59,3 40 51,6
Mp3/Mp4 32,9 29,6 48,8 45,6 48,3 39
Lector de llibres electrònics 19,1 20,6 27,2 27,2 27 23,5
Tauleta tàctil 36 48,9 66,1 72,4 65,1 55,9

Grandària de la llar

Equipament TIC a la llar. 2018
Per grandària de la llar

Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Nota: LLars amb algun membre de 16 a 74 anys.

Taula 5. Equipament TIC a la llar per grandària de la llar (2018)
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2.4_ Consell Consultiu de Pacient de Catalunya
La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària i el conjunt del Departament de 
Salut vol donar veu directa als pacients impulsant la seva participació a l’elaboració de les 
polítiques sanitàries i la seva implicació directa en la millora del nostre sistema de salut. El 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) és l’òrgan assessor representatiu de les 
associacions de pacients davant l’Administració catalana que permet donar veu directa als 
pacients. Gairebé 300 entitats de pacients que representen més de 250.000 persones s’han 
adherit al Consell, una iniciativa que ha situat els usuaris al centre del sistema de salut. A més, 
el seu caràcter innovador i el fet de tenir un colideratge entre pacients i Administració, l’ha 
convertit en un referent a l’àmbit internacional que s’ha presentat recentment al Parlament 
Europeu (39).

El CCPC possibilita la participació de les entitats de pacients als processos d’elaboració de les 
polítiques d’atenció sanitària del Departament de Salut, i els garanteix una informació fiable, 
concreta, transparent i directa. Aquest Consell es crea l’octubre de 2012 (mitjançant el Decret 
110/2012, de 2 d’octubre) com a òrgan permanent de consulta i participació dels representants 
dels pacients al Sistema Català de Salut. El president és el Conseller o Consellera de Salut. El 
CCPC, com a òrgan consultiu i participatiu, canalitza les necessitats dels pacients per mitjà 
dels seus representants (que són les entitats de pacients), i les transmet en forma de propostes 
al Departament de Salut. Alhora, el Departament de Salut, a través del Consell, fa partícips els 
pacients i les seves entitats de les principals polítiques públiques a l’àmbit de la salut, establint 
així una dinàmica de treball de caràcter bidireccional (40).

Aquest Consell té com a objectius (41):

 » Compartir amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment  
 comprensible del Sistema Català de Salut de responsabilitat pública. 

 » Vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre les   
 qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut. 

 » Facilitar la participació de les associacions de pacients del Sistema Català de Salut   
 de responsabilitat pública al procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques   
 sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions.

 » Proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària. 

 » Atendre les peticions d’assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través  
  de la Secretaria General. 

 » Proposar la creació de consells tècnics de pacients.

Per tal d’impulsar la implicació directa dels pacients i les seves famílies al nostre sistema 
de salut, durant l’any 2014, es van dur a terme actuacions a cinc nivells:

 1_ Promoció de la participació i autonomia dels pacients.

 2_ Formació dels pacients i sensibilització comunitària.

 3_ Resposta a les necessitats dels pacients, les seves famílies i les entitats de pacients.

 4_ Millora de la comunicació amb pacients i ciutadania.

 5_ Millora de la gestió de les entitats i de la seva visibilització a través  del CCPC.
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En referència al tercer nivell esmentat, es va marcar l’objectiu d’identificar les necessitats dels 
pacients a l’àmbit de les TIC i potenciar aquelles tecnologies que són accessibles i útils tant 
per als pacients com per a les seves famílies. Una de les iniciatives que es van dur a terme 
per tal d’aconseguir-ho va ser el disseny i validació d’una enquesta per part dels pacients 
del Consell Tècnic de les TIC del CCPC i la Fundació TIC Salut Social, amb la finalitat de 
prioritzar les actuacions de salut relacionades amb les TIC. El propòsit que es van plantejar va 
ser identificar les necessitats dels usuaris centrades a la sanitat i potenciar les tecnologies que 
els fossin apropiades. L’enquesta es podia respondre en línia a través de la web de Canal Salut. 
Aquesta enquesta es va complementar amb el Mapa de Tendències de la Fundació TIC Salut 
Social, un estudi anual que des del 2007 aporta una visió de l’evolució de les TIC a la xarxa de 
centres sanitaris i sociosanitaris públics catalans (30). 

L’enquesta es va anomenar “Els pacients i les TIC en la cura de la seva salut” i constava de 
36 preguntes estructurades en els següents 6 blocs d’interès identificats pels pacients (42): 

Bloc 1: Ús genèric de les TIC

Bloc 2: Ús específic de les TIC a l’àmbit de la salut 

Bloc 3: Consulta d’informació de salut a la xarxa 

Bloc 4: Tràmits electrònics 

Bloc 5: Interacció amb els professionals sanitaris i el sistema de salut 

Bloc 6: Visió 2020

2.5_ Qüestionaris online
Existeix bibliografia que actualment valida la realització d’un qüestionari online o web (web-
based questionaries –WBQ-) i demostra que pot ser tant vàlid com el qüestionaris en paper 
(43,44,45,46,47,48). Alguns d’aquests estudis tenen com a objectiu comparar el qüestionari 
online amb el realitzat dins la pròpia consulta (44).

Per altra banda, la utilització d’una eina d’aquest tipus pot facilitar la implicació del pacient 
en la seva patologia, concepte vinculat a l’apoderament (49,50). 

Concretament, dins el context d’ una consulta de sòl pelvià, la història clínica té algunes 
característiques particulars:

 » És força complexa i desenvolupada.

 » Resulta més fàcil quan més vegades l’has de realitzar (51). 

 » Una bona eficàcia en l’enfoc de la història clínica és important donat que els límits   
 de temps són ajustats (51).

 » A més a més, s’utilitzen alguns qüestionaris específics per objectivar i quantificar   
 símptomes com els de la incontinència urinària. Entre molts, al nostre hospital   
 s’utilitza el Test de Severitat de Sandvick (Test de Sandvick) i l’International    
 Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICQSF). Ambdós són tests  
 validats (52).
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Els qüestionaris online o a la web (web-based questionnaires) han demostrat ser eines 
útils perquè, pel fet d’omplir-los abans de la visita, ofereixen una sèrie d’avantatges (44):

 » Augmenten la comunicació metge-pacient

 » Faciliten l’estructuració dels símptomes del pacient

 » Faciliten la discussió de símptomes compromesos

 » Familiaritzen el pacient amb la patologia en si i amb les decisions que haurà de   
 prendre

2.6_ Utilització de TIC a l’Hospital de Mollet
L’Hospital de Mollet ha desenvolupat, durant els últims anys, algunes eines relacionades amb 
les TIC.

El projecte més destacat al nostre hospital ha estat la implementació de la nova història clínica 
electrònica a través del sistema informàtic System Application Products in Data Processing 
(SAP), incorporant de manera electrònica la petició de proves a tots els àmbits (Aguts, 
Urgències, Consultes externes i Quiròfans), els plans de cures d’infermeria i la interoperabilitat 
amb l’Atenció Primària i CatSalut (integració amb professionals de l’Atenció Primària i 
amb els pacients). Aquest projecte s’ha realitzat a través de la instal·lació de la nova base de 
dades d’alt rendiment  SAP HANA, creada per SAP SE, empresa multinacional alemanya 
dedicada al disseny de productes informàtics de gestió empresarial, tant per empreses com 
per organitzacions i organismes públics (53).

Apart d’aquest gran projecte, tenim vàries aplicacions de les TIC a nivell general de 
pacients i professionals (53,54):

 » Confirmació de cites de pacients via SMS

 » Integració amb el sistema de Gestió de Cues per a la crida de pacients a consultes   
 amb el sistema NemoQ, producte de l’empresa NEMO Q Iberica.

 » Integració IS3: eliminació del volant per sol·licitud de visites des d’Atenció Primària.  
 Arriben les peticions del CAP/ASSIR d’una manera directa i immediata per    
 via electrònica a SAP i a l’especialista de la FSM, per ser validada i citada des de l’hospital.

 » Consultes virtuals electròniques (sense presència del pacient) entre el professional   
 d’Atenció primària i el d’Especialitzada, amb la possibilitat d’incorporar imatges per al  
 diagnòstic (concretament especialitats de Dermatologia i Optometria).

 » Enviament de les dades de SAP a HC3 (Informes d’alta, Informes de proves, Curs   
 Clínic, Resultats de Radiologia, Resultats de Laboratori, Cites de Pacient).

 » Integració amb LMS de CatSalut: Possibilitat de consultar per part del pacient la   
 seva història clínica al Portal LMS,  amb els informes així com les cites programades a  
 l’hospital.

 » Integració d’indicadors del pacient crònic complex i malaltia avançada crònica   
 (PCC-MACA). Es poden veure a la història clínica de SAP directament disponible   
 des de l’HC3.
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 » Alertes de Prealtes i Altes realitzades de pacients als hospitals de FSM. Es generen   
 des de SAP per ser visualitzades al sistema eCAP per part dels professionals    
 d’Atenció Primària.

 » Consulta del temps d’espera dels serveis d’urgència a temps real (a través de la web).

 » Implementació de l’ESTIMTRACK per garantir un fl uix intel·ligent de pacients dins  
 del bloc quirúrgic que permet una bona gestió dels quiròfans, informació a temps real  
 als familiars, previsió d’hores de fi nalització de quiròfans i gestió de tasques auxiliars. 

 » Implementació del Medxat, plataforma de comunicació privada a temps real que   
 facilita el treball ràpid, segur i intel·ligent dins d’una organització sanitària, garantint  
 un ús segur i privat. 

Aquestes dues darreres eines han estat recentment implantades (juny del 2020).

Altres models basats en TIC a l’àmbit hospitalari han estat totes les informacions sanitàries 
penjades a la web (55). Algunes d’elles estan dirigides a la ciutadania, altres als professionals, 
altres estan relacionades amb la corporació i transparència de la institució i d’ altres amb 
l’obra social. Finalment, hi ha les informacions dirigides directament a l’usuari. S’exposen 
alguns exemples concrets d’informació  accessible a la web de l’hospital, ja sigui perquè 
està relacionada amb la ginecologia o perquè sigui rellevant per la realització d’aquest 
treball:

 » Informació exhaustiva sobre el procés de part (prepart, part i postpart)

 » Accés a les xarxes socials de la FSM

 » Audiovisuals diversos i corporatius sobre l’FSM: general, per àmbits de salut o   
 dependència, vídeo dels valors corporatius, altres específi cs com el model d’ACP

 » Informació corporativa: memòries, pla estratègic, codi ètic, etc.

 » Informació corporativa més exhaustiva · Estatuts de l’FSM

 » Auditories econòmiques anuals

 » Indicadors de qualitat

 » Accés a la Central de Resultats del Departament de Salut

 » Mapa d’aliances i convenis

   



55

Per últim, es disposa de:

 » Pantalles informatives als espais d’atenció ambulatòria, amb projecció de petits   
 vídeos informatius anomenats càpsules de salut sobre algun aspecte concret de les   
 diferents especialitats mèdiques

 » Xarxes socials: Twitter, Instagram i YouTube

 » Butlletins electrònics en format Mailchimp

 » Disseny web/intranet responsiu o adaptatiu

 

El Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet disposa d’algunes informacions penjades 
a la web en relació a l’atenció al part a l’hospital - Néixer a l’hospital (informació sobre 
l’Equip de professionals de l’Àrea Maternoinfantil i de l’ASSIR i informacions sobre el part, 
el postpart i el puerperi). També es disposa d’informació relacionada amb el canastrell del 
nadó (actualitzada al febrer 2020), informació sobre l’alletament matern i el confort de les 
instal·lacions (56). 

Figura 11. Informació a la web relacionada amb el procés de néixer a l’hospital.

Des de l’últim mig any, es potencia l’ús de la xarxa social Instagram per penjar fotografi es de 
la sala de parts, acompanyades de frases que ajudin a les gestants i les seves famílies a tenir 
informació de les instal·lacions i el tipus d’atenció que rebran a la sala de parts. 

Apart d’aquests exemples, no disposem d’altres informacions, plataforma o eina relacionada 
amb les TIC que impacti directament sobre la nostra especialitat. Actualment, des del febrer 
de 2020, s’ha plantejat la necessitat de dissenyar una nova web de la FSM i concretament, de 
l’àrea de l’Atenció a la Dona. Junt amb el Departament de Comunicació, l’IP col·laborarà per 
tal de garantir la màxima actualització dels continguts que estaran a la web.
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2.7_ Telemedicina a Catalunya en el context de la pandèmia de la COVID-19
Les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (malaltia del coronavirus 2019), 
declarada  com a tal per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el dia 11 de març de 2020, 
són múltiples i afecten a una infi nitat de camps, entre ells el de la salut. Ja s’ha fet una refl exió 
prèvia sobre les oportunitats signifi catives que les tecnologies digitals en salut poden oferir 
però l’adopció àmplia d’aquestes solucions va molt lenta. 

A vegades, els escenaris més adversos solen oferir l’oportunitat de desenvolupar i provar 
la capacitat de les tecnologies digitals de salut per augmentar l’efi ciència dels sistemes 
assistencials. En aquest sentit, la pandèmia ha accelerat tot aquest procés i ha forçat una sèrie 
d’aprenentatges:

 » la fl exibilitat, adaptabilitat i agilitat al canvi

 » organització i priorització

 » seguretat del pacient i del professional (equips de protecció individual, sistemes   
 d’aspiració de fums, etc.)

 » aposta per la cirurgia mínimament invasiva i incentiu al Enhanced Recovery Aft er   
 Surgery (ERAS) i altes precoces

Catalunya, en concret, és una regió amb llarga tradició d’intercanvi d’informació al sector 
públic d’atenció sanitària i actualment està implementant una ambiciosa estratègia cibernètica 
de salut (57). 

Sota aquest punt de vista, apareix el paper crucial que juguen les solucions digitals de salut 
durant la pandèmia de la COVID-19 per donar suport a les polítiques de salut pública, amb 
vàries estratègies desplegades a escala durant el brot a Catalunya (58), resumides en aquestes 
línies, i que han desembocat en una implementació accelerada de la telemedicina:

 » Facilitació als ciutadans del registre a la carpeta LMS creant un servei telefònic   
 d’atenció al client i un auto-registre via web        
 (https://lamevasalut.gencat.cat/web/guest/pre-login-cps). 

 »  Expansió del sistema de visites virtuals com l’eConsulta (https://catsalut.gencat.  
 cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/econsulta) permetent al metge fi xar una   
 videoconferència amb el pacient directament des de la història electrònica (tant en   
 atenció primària com especialitzada). 

 »  Desenvolupament d’una aplicació mòbil per fer autoavaluació de la malaltia que   
 inclou geolocalització de pacients (http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/  
 coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/)

 »  Permissió d’accés a històries mèdiques electròniques a través de la virtualització de  
 les tecnologies.

 »  Reducció de les barreres burocràtiques de certs processos de salut com: accés a   
 baixes per malaltia a través de la carpeta LMS, accés a plans de medicació des de les   
 farmàcies a través del sistema de prescripció electrònica de Catalunya o extensió   
 automàtica de plans de medicació crònics. 

 »  Reportatge de l’estat diari dels pacients a les residències d’ancians (privades i   
 públiques) a través de tecnologia web.
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 » Ús de tècniques d’anàlisi de dades per predir el número de llits UCI necessaris per   
 prevenir la sobrecàrrega del sistema de salut o bé per analitzar automàticament els   
 informes d’urgències i d’hospitalització per explorar factors predisposants i casos   
 positius no codifi cats (mitjançant tècniques de processament del llenguatge natural).

 » Maneig de l’estat emocional dels ciutadans a través del portal web     
 https://gestioemocional.catsalut.cat/

A la següent taula es pot veure l’evolució de la implementació de les estratègies exposades:

Figura 12. Cronologia de les estratègies digitals desenvolupades a Catalunya des de l’inici de la pandèmia de 
la COVID-19

Els resultats preliminars relacionats amb aquesta  implementació mostren un fort paradigma 
de visites presencials a consultes virtuals en atenció primària. Es pot veure, a la següent fi gura, 
com les visites presencials s’han reduït dràsticament des de l’inici del bloqueig de Catalunya 
el dia 16 de març de 2020. Aquestes han estat substituïdes sistemàticament per les visites en 
format de teleconsulta o econsulta, que presenten un creixement sostingut durant el període 
(58). Caldria puntualitzar que en molts ambients s’ha fet més teleconsulta si aquesta s’entén 
com consulta per telèfon, i que només en alguns sectors com sobretot l’atenció primària s’ha 
utilitzat pròpiament la econsulta com a tal.
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Figura 13. Visites d’atenció primària comparades amb altres mètodes d’atenció a Catalunya   
(període 1 de març de 2020-19 d’abril de 2020)

Si som acurats en el registre del tipus de consultes que s’han realitzat en el període de pandèmia 
fi ns al juny de 2020, l’ordre dels tipus més realitzat seria (59): 

» la gestió de proves (33,2%)          
» els motius clínics (17,24%)          
» el pla de medicació (12,18%)         
» la gestió de programació de visites (7,12%)        
» la gestió d’incapacitat temporal (6,05%)        
» altres (5,42%)           
» proves tècniques (5,17%)           
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» motius farmacològics (4,07%)          
» error al realitzar la consulta (3,61%)         
» altres aspectes administratius (3,33%)        
» petició de l’elaboració d’un informe/certificat (1,84%)      
» vacunació (0,74%)           
» dubtes sobre anticoagulació (0,04%)

Després dels mesos posteriors a l’inici de la pandèmia COVID-19, s’han pogut analitzar les 
característiques essencials que hauria de tenir la consulta telemàtica, sobretot integrada 
a l’atenció primària:

 » Ha de tenir un temps dedicat a l’agenda del professional.

 » Ha d’estar plenament integrada a la història clínica, com per exemple l’eCAP, que es  
 va iniciar a l’atenció primària entre els metges de família, però actualment també   
 s’extrapola a infermeria, pediatria i professionals de l’ASSIR.

 » Ha de permetre adjuntar arxius (informes, resultats, fotografies...) que a més es   
 puguin inserir a l’HC3.

 » Ha d’estar subjecte a la deontologia professional com qualsevol altre acte de tipus   
 mèdic, per tant la consulta telemàtica ha de ser compatible amb la bona praxis   
 professional, amb els drets i obligacions dels professionals, amb els drets dels pacients  
 i amb les lleis de protecció de les seves dades. 

Al mateix temps que han quedat remarcats els punts positius de les TIC al llarg dels mesos 
de pandèmia, també s’han detectat alguns desavantatges: 

 » L’accés fàcil pot induir visites virtuals per motius banals al mateix temps que la   
 dificultat a l’accés presencial i al contacte pot motivar frustració per despersonalització.

 » Pot haver-hi desigualtats d’accés, segons recursos o habilitats digitals. És necessària  
 una alfabetització digital.

 » Possible infradiagnòstic d’algunes patologies si hi ha manca d’una bona aplicació de  
 la telemedicina. En aquest sentit, caldria prioritzar utilitzar-la en patologies cròniques,  
 medicina preventiva i salut mental.

 » Cal formació en telemedicina.

 » Dificultat tècnica, permisos per gestionar informació sanitària (tot i que s’han   
 agilitzat alguns processos ens els últims mesos).

 » Alt cost de desenvolupament.

 » Manca d’incorporació de les dades generades pels pacients als sistemes d’integració.  
 Hi ha molts proveïdors i no tots utilitzen el mateix sistema.
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Per finalitzar, es creu important resumir en aquesta taula els beneficis que aporten 
estratègies com les que s’han desplegat en els últims mesos i l’impacte que aquestes poden 
causar a les diferents parts interessades (58):

Taula 6. Beneficis de les estratègies de telemedicina implantades durant la pandèmia de la COVID-19
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3_ Qualitat serveis 
sanitaris
 

3.1_ Valoració dels serveis sanitaris
Respecte a la qualitat percebuda a les consultes d’especialistes de la sanitat pública, els 
ciutadans la valoren de manera general amb una nota mitjana de 6,7. El tracte rebut del 
personal sanitari és l’aspecte més valorat (puntuació de 7,3) i suspèn amb 4,9 el temps que es 
tarda amb les proves diagnòstiques (2).

Figura 14. Valoració dels ciutadans de diversos aspectes de l’atenció prestada a les consultes d’especialistes 
de la Sanitat Pública (2015)

Dels que han acudit a les consultes, el 82,2% considera que l’atenció rebuda és molt bona o bona 
i un 15,2% la consideren regular, dolenta o molt dolenta. Respecte a les seves expectatives, pel 
63% l’atenció ha estat més o menys igual de la que esperaven, pel 24,3% ha estat molt millor o 
millor i el 9,6% considera que ha estat pitjor o molt pitjor de l’esperat (2). El 70,4% diu que va 
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poder participar a les decisions sobre el seu problema de salut i tractament i el 84,8% afirma 
que el metge li va donar l’oportunitat de fer preguntes o plantejar preocupacions (2).

Centrant-nos  a valorar específicament l’Hospital de Mollet, es té molt en compte les opinions 
que fan arribar les persones usuàries dels serveis per tal de millorar la qualitat del servei 
que s’ofereix. En aquest sentit, es recullen i s’analitzen les reclamacions i els agraïments que 
es reben per iniciativa de les persones usuàries i, de manera proactiva, també se’ls pregunta 
la seva opinió mitjançant enquestes de satisfacció. S’adjunta el quadre corresponent a les 
reclamacions escrites rebudes durant l’any 2016. Cal destacar que les queixes escrites es 
responen una a una dins del termini que marca el CatSalut. En alguns casos s’atenen amb 
entrevistes individualitzades. No consta cap reclamació per informació no veraç, ni per 
trencar la confidencialitat amb dades de clients ni cap desviació de la LOPD (Llei Orgànica 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Tampoc hi ha reclamacions per vulnerar el dret 
a la intimitat de les persones ateses (10).

Taula 7. Taula de reclamacions i agraïments rebuts a l’Hospital de Mollet (2016)

Durant l’any 2016 es va realitzar una auditoria del Pla d’Enquestes de Satisfacció d’Assegurats 
del CatSalut en tres línies. En la línia de servei a l’embaràs, part i puerperi els indicadors de 
l’hospital van concordar amb els de la resta de Catalunya, sense que hi hagués diferències 
significatives ni en positiu ni en negatiu, essent de 8,29 la valoració mitjana, una dècima per 
sota de la mitjana catalana. No obstant, s’han emprès accions de millora amb l’objectiu de 
perfeccionar la informació rebuda durant el procés de l’embaràs i puerperi i garantir que la dona 
embarassada disposi de tota la informació referida al seu procés de gestació, part i puerperi. 
Les accions estan orientades a activar l’ús d’eines digitals per establir una comunicació més 
directa entre la dona embarassada i el servei d’obstetrícia de l’hospital, incentivar la consulta 
de l’espai “Néixer a l’hospital” de la web corporativa i afegir progressivament el pla de part i 
naixement com a document de referència per al seguiment compartit entre professionals i les 
usuàries embarassades (10). 

En la línia d’atenció sociosanitària, la mitjana de satisfacció va ser d’un 8,83, en aquest 
cas sense dades comparatives respecte a la resta de Catalunya. En la línia d’atenció urgent 
hospitalària, la valoració mitjana va ser de 6,95. Això va suposar 0,56 punts per sota de la 
mitjana de Catalunya i amb diferències significatives en el temps d’espera i el tracte amb 
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el personal zelador. Es van emprendre, posteriorment, accions per millorar la informació 
rebuda sobre el temps d’espera a la sala d’urgències de l’Hospital de Mollet i per disminuir el 
temps d’espera per ésser visitat, condicionat sempre al Sistema Estructurat de Triatge (SET) 
que va néixer l’any 2000 al Principat d’Andorra. 

3.2_Temps mig espera per primera visita
A nivell espanyol i durant l’any 2015, de cada 10 usuaris, quelcom menys de 4 obtenen cita 
amb el metge de família el mateix dia que ho sol·liciten. Dels que no obtenen la cita pel mateix 
dia, esperen 3,6 dies de mitjana per rebre l’assistència sol·licitada. El 48,5% obté la seva cita 
per Internet, independentment que sigui pel mateix dia o no, i aquest servei és valorat amb 
8,4 punts sobre 10 (2).

El temps mig d’espera dels pacients pendents de primera consulta a l’atenció especialitzada és de 
65 dies, 7 dies menys respecte l’any 2014, i el dels pacients en llista d’espera quirúrgica se situa 
a 89 dies, que suposa 2 dies més que l’any 2014. La proporció de ciutadans que creuen que, en 
l’últim any, el problema de les llistes d’espera ha empitjorat o segueix igual és del 75,5% (2). 

Taula 8. Situació de la llista d’espera de consultes externes al SNS segons especialitats bàsiques (2015)
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Pel que fa a dades de Catalunya, podem visualitzar la llista d’espera per l’especialitat de 
ginecologia en el tall del mes de novembre de 2019 (60):

RESULTATS LLISTES D'ESPERA DE CONSULTES EXTERNES

Podeu consultar si sʼha produït alguna incidència amb el tractament de la informació a lʼapartat de qualitat.
Llistes d'espera de consultes externes. CatSalut. Dades informatives en data: 1/12/2020 Pàgina 1

Tipus de consulta externa: Ginecologia
Mes: Novembre 2019
Regió Sanitària: Àmbit Metropolità Nord
Centre sanitari: Tots els centres sanitaris

TIPUS DE
CONSULTA
EXTERNA

REGIÓ
SANITÀRIA

CENTRE
SANITARI

PACIENTS
EN LLISTA
D'ESPERA

%
HOMES

%
DONES

PRIMERES
VISITES REA
LITZADES
DES DE
GENER

DIES D'ESPERA DELS
PACIENTS PENDENTS DE
PRIMERA VISITA (TEMPS
MITJÀ)

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital Universitari
Germans Trias i
Pujol de Badalona

118 0 100,0 935 27

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital Universitari
Mútua de Terrassa

554 0 100,0 4.815 95

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Fundació Hospital
de l'Esperit Sant

139 0 100,0 683 62

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital de Sabadell 209 0 100,0 2.046 32

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital de Sant
Celoni

146 0 100,0 1.022 151

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital General de
Granollers

112 0 100,0 629 43

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital Municipal
de Badalona

50 0 100,0 299 19

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital de Mollet 136 0 100,0 854 41

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Hospital de Mataró 110 0 100,0 943 29

Ginecologia Àmbit
Metropolità
Nord

Total 1.574 0 100,0 12.226 68

Taula 9. Llista d’espera de Ginecologia a Centres Metropolitana Nord (2019)

 

Segons dades de Sistemes de l’Hospital de Mollet, l’any 2018 es van realitzar 5573 visites de 
ginecologia, de les quals 862 van ser primeres visites i 4711 van ser successives. Concretament, 
a la subespecialitat de sòl pelvià, van haver-hi 168 primeres visites i 687 visites successives (un 
total de 855 de sòl pelvià). La mitjana de dies de llista d’espera va ser de 54 dies (61).
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3.3_ Patient Reported Outcomes (PRO)
El camp de l’avaluació de l’estat de salut des de la perspectiva dels pacients té més de 50 anys 
d’història, però el terme Resultats Reportats pels pacients (Patient Reported Outcomes, PRO)  
és molt recent i més específic. Altres conceptes relacionats i utilitzats com a sinònims (qualitat 
de vida, qualitat de vida relacionada amb la salut, estat de salut, capacitat funcional) tenen una 
característica en comú amb la definició dels PRO, i és el fet de recollir informació directament 
del pacient sense interpretació per part dels professionals sanitaris (62).

Hi ha diferents propostes de classificació dels PRO. Una de les primeres classificacions 
desenvolupades és la proposta publicada el 2008 per Valderas i Alonso (63). Aquests autors, a 
partir de classificacions prèvies, van identificar un conjunt mínim comú format per tres eixos: 
el constructe, la població i el model de mesura.

El constructe és el rang de conceptes o dominis mesurats per un instrument (l’objecte de 
mesura). Basant-nos en el model conceptual de Wilson i Cleary  (64) es van diferenciar quatre 
categories de constructe (símptomes, estat funcional, percepcions de salut i qualitat de vida 
relacionada amb la salut) i es va afegir una cinquena categoria que incloïa altres constructes 
no especificats al model mencionat, tals com: satisfacció amb la cura de salut o resiliència. 

La població d’un instrument PRO és l’univers de persones per les quals és adequat. Pot estar 
definit per l’edat, gènere, malalties, símptomes o cultura.

Totes aquestes variables de l’individu són indubtablement rellevants per la seva caracterització 
des d’un punt de vista clínic, epidemiològic o organitzacional. 

Els dos punts clau del model de mesura d’un instrument PRO són el model teòric que manté 
la seva mètrica i el nivell d’agregació de la seva puntuació o dimensionalitat. La mètrica fa 
referència al mètode utilitzat per assignar valors numèrics a les respostes donades per l’individu 
i el mètode utilitzat per la construcció de puntuacions. Els grans grups d’instruments PRO 
es divideixen en psicomètric, economètric i clinimètric (65,66). Els algoritmes de puntuació 
dels instruments psicomètrics i clinimètrics es basen, generalment, en la suma de respostes 
dels ítems que composen l’escala. Els instruments economètrics van aparèixer per avaluar 
els estats de salut i assignar-los-hi un valor separadament. El seu propòsit és obtenir valors 
basats en les preferències sobre els estats de salut dels pacients, les poblacions o els experts, 
entre d’altres. Utilitzen mètodes que provenen del camp de la econometria basats en la teoria 
de la presa de decisions. Aquestes preferències són conegudes amb el nom d’utilitats, que 
quan es multipliquen pels períodes de temps corresponents donen el càlcul dels Anys de Vida 
Ajustats per Qualitat (AVAQ).

La dimensionalitat fa referència al número de puntuacions generades, distingint-se índexs 
i perfils. Aquestes categories no són exclusives, alguns instruments PRO produeixen només 
una puntuació índex, altres només perfils, mentre que hi ha instruments que poden generar 
ambdós tipus de puntuacions. 

Durant els anys 90 del segle passat es va anar promovent l’interès per incorporar els PRO 
a l’atenció clínica. Per una banda, l’existència d’un nombre considerable d’instruments 
de mesura suficientment vàlids i robusts. També ho van promoure els estudis ambiciosos 
d’investigació centrats en els resultats de salut, com el Medical Outcomes Study -MOS- (67) 
o els Patient Outcomes Research Teams -PORT- (68), així com l’èmfasi en els programes de 
millora de la qualitat. És possible que l’interès per l’ús de les mesures PRO a la pràctica clínica 
sigui major entre els investigadors que entre els metges en exercici. En tot cas, l’ús d’aquestes 
mesures a la pràctica clínica pot tenir diferents beneficis potencials. 

INTRODUCCIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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Van der Wees y cols.(69) diferencien tres tipus d’utilització rutinària dels PRO:

 » Un propòsit inicial de guiar les decisions clíniques relacionades amb el diagnòstic,   
 el pla de tractament i la seva avaluació. És la utilització més freqüent en la majoria de  
 casos per part dels proveïdors de cures de salut i suposa un ús individualitzat dels   
 PRO, que és simultani al procés d’atenció sanitària. 

 » Un segon tipus d’aplicació seria aquell que es lidera a nivell d’organitzacions ja   
 siguin regionals o estatals la finalitat de les quals no és influir en l’atenció    
 clínica individual directament sinó facilitar l’avaluació del rendiment de les    
 organitzacions proveïdores de serveis. L’exemple més emblemàtic seria el programa   
 PROM National Health Service (NHS) anglès.

 » La tercera opció és un enfocament mixt, on les organitzacions sanitàries recullen   
 dades en el moment de l’atenció amb un ús clínic i posteriorment agreguen les dades  
 per informar sobre el rendiment a nivell regional o estatal. 

Així doncs, es recullen avantatges que es poden obtenir de l’ús de PRO (70):

 » Facilitar detecció de problemes físics o psicològics que d’altra manera podrien   
 passar desapercebuts.

 » Aplicar instruments estandarditzats per al seguiment de la progressió de la malaltia  
 i  per avaluar l’impacte en el tractament recomanat.

 » Facilitar la comunicació metge-pacient, promovent un model de presa de decisions  
 compartit.

 » Facilitar la satisfacció de les diferents necessitats dels pacients, concretament amb   
 l’atenció de salut i la seva adherència al tractament. 

 » Avaluar els resultats de l’atenció i/o millorar la qualitat de la mateixa. 

Finalment, caldria tenir en compte que, malgrat els múltiples avantatges, els professionals 
sanitaris poden trobar certes barreres que puguin fer que no siguin del tot optimistes respecte 
la facilitat d’implementar la mesura de PRO a la pràctica clínica diària (70):

 » Disponibilitat de temps en general insuficient.

 » Falta d’informació clara i concreta, especialment en relació a la seva administració.

 » Complexitat en el càlcul de les seves puntuacions i interpretació i l’accés a les   
 normes poblacionals o altres més pertinents amb les que comparar les puntuacions.

 » Dificultat per obtenir el permís d’ús d’alguns dels instruments i els costs que   
 impliquen (en concret d’aquells patentats)

 » Barreres conceptuals que poden forçar al pacient a abordar problemes que no   
 voldria comentar amb el seu metge.

 » Càrrega que implica pel pacient haver de respondre aquests instruments.

 » Desconfiança en que una informació recollida amb finalitats d’atenció individual es  
 pugui convertir en un indicador de qualitat assistencial.
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La gran quantitat d’instruments existents a l’actualitat fa difícil identificar els disponibles 
per un ús o una població específica. La solució més ràpida i eficaç són les bases de dades. 
N’existeixen diverses especialitzades en malalties , algunes d’elles es troben a les pàgines web 
de les seves societats científiques. Possiblement les bases de dades més importants per la 
gran quantitat d’instruments disponibles són la Patient-Reported Outcome and Quality of 
Life Instruments Database (PROQOLID) i la BiblioPRO, que es descriu amb més detall a 
continuació.

Pot ser de gran utilitat consultar aquestes bases de dades o llibreries virtuals abans d’iniciar 
un nou projecte (70). 

BiblioPRO (http://www.bibliopro.org) és una biblioteca virtual dels instruments PRO 
en espanyol. És una iniciativa del grup d’investigació en Serveis Sanitaris de l’Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) en col·laboració amb investigadors 
espanyols, dissenyada en el context de la Xarxa Red de investigación cooperativa para 
la Investigación en Resultados de Salud y Servicios Sanitarios (IRYSS) durant el període 
2003-2006 i desenvolupada després al Consorcio de Investigación Biomédica En Red 
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). El comitè científic de BiblioPRO està 
format per investigadors del CIBERESP, CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), CIBER de 
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Red de Investigación en Servicios de 
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC) i d’empreses d’investigació contractades (IMS 
Health) (71). 

En aquesta biblioteca consten, actualment, només 2 qüestionaris relacionats amb satisfacció 
i consulta. Amb la cerca d’aquests dos conceptes, apareixen dos registres. El primer es el 
Cuestionario de Satisfacción  de los pacientes en Consulta Externa, en referència a un estudi 
que utilitza un qüestionari propi creat per analitzar la satisfacció a un Servei de Medicina 
Nuclear (72). El segon es el Cuestionario de Satisfacción de las mujeres con el seguimiento 
del embarazo. Si fem una cerca amb el concepte satisfacció, ens apareixen 91 registres, però 
són registres que fan referència a satisfacció amb el tractament, l’hospitalització, el seguiment 
de certes patologies en concret, etc. En aquest registre, no es troba cap qüestionari validat a 
l’espanyol que avaluï la satisfacció del pacient després d’una primera visita de consulta de sòl 
pelvià.
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C_ Justificació

L’essència i espurna que va engegar aquest projecte de tesi doctoral s’emmarca dins del model 
d’ACP. Amb aquest model, el projecte de tesi doctoral que es presenta hi està clarament 
relacionat ja que es vol incidir en el model d’atenció de l’hospital i per acomplir-ho, es fa 
utilitzant eines TIC per millorar la consideració integral de l’usuari. 

Les TIC s’estan implementant en varis camps, inclòs el de la salut. Hi ha revisions bibliogràfiques 
que ja han analitzat l’impacte que l’ús d’aquestes eines podria produir com ara centralitzar 
la salut dels pacients, millorar la qualitat de la salut i augmentar l’educació sanitària dels 
pacients i els propis professionals tant del sector mèdic com d’infermeria (17). De fet, per 
les polítiques de sanitat pública, les TIC es perfilen com un element clau per aconseguir més 
equitat, accessibilitat i sostenibilitat. Hi ha certa evidència que les eines TIC milloren la gestió 
en salut i faciliten l’accés del pacient a la informació (73). La medicina avança cap a una 
relació metge-pacient que demana una implicació del pacient més elevada i una participació 
a la presa de decisions, fet que només es pot facilitar donant més informació. La consulta 
hauria de ser cada vegada més un lloc de trobada per intercanviar informacions i dirigir un 
tractament, però desvincular-ho de la conducta paternalista clàssica (concepte conegut com 
apoderament) (49,50). 

El Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet no utilitza, actualment, cap eina TIC. Es vol 
analitzar els efectes que pot tenir aplicar una eina d’aquest tipus a una consulta ginecològica 
d’un hospital de segon nivell com l’Hospital de Mollet, intentant analitzar quins avantatges pot 
oferir. S’avaluen diferents eines com puguin ser: gestió de resultats via e-mail, seguiment de 
certs tractaments o resolució de dubtes de tractaments via e-mail, creació d’una App, creació 
de blogs o plataformes informatives o gestió d’informació (qüestionaris) online. Es descarten 
les dues primeres eines ja que depenen més de la pròpia gestió hospitalària. La tercera i quarta 
demanen petites inversions i una elaboració de continguts a llarg termini que, tot i que no 
s’exclouen, per ara no es consideren fàcilment executables. 

Tenint en compte que la iniciativa s’aplica des d’una consulta ginecològica de sòl pelvià, que 
es caracteritza per presentar una història clínica de primera visita molt llarga i acurada, s’ha 
considerat com a eina més factible la utilització d’un qüestionari online. La història clínica 
presencial és evidentment necessària però donat que s’hi dedica molt temps, possiblement 
redueix l’espai de la consulta dedicat a l’explicació de la pròpia patologia, els seus factors de 
risc i les possibles solucions. A més a més, aquesta eina es pot gestionar directa i exclusivament 
per l’IP i no depèn de la gestió general hospitalària ni de la necessitat d’inversió. 

Com ja s’ha fet referència a l’encapçalament de la justificació d’aquest treball, la inquietud 
per poder oferir una primera visita més completa, més relaxada, més integral i utilitzant les 
eines TIC, inclou, de manera indirecta, els vuit principis de l’ACP que s’han descrit a l’apartat 
corresponent. La utilització d’un qüestionari online garanteix:

 » la participació activa directa de l’usuari a la seva malaltia.

 » la intimitat a través de la protecció de dades i relació única i directa de l’intercanvi   
 d’informació entre l’usuari i el seu metge.

 » la dignitat de l’usuari, fent-lo partícip, si ho vol, de l’ús d’aquesta eina per a que   
 pugui tenir una informació prèviament al dia de la seva primera visita. 
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 » l’atenció integral, ja que apart de la directa atenció mèdica, s’ofereix una atenció   
 més àmplia amb informacions online que l’usuari pot consultar en qualsevol moment  
 i independentment de l’entorn social al que pertanyi. 

 »  la participació integrada ja que té l’objectiu de proporcionar més informació a l’usuari.

 »  l’atenció singular de l’usuari en la seva malaltia. S’ofereix ajuda i instruccions   
 concretes per aquells usuaris que puguin precisar-la.

 » el contínuum assistencial. Les eines online, pel fet de ser digitals, asseguren una   
 participació directa de l’usuari abans i després del contacte presencial.

 »  la promoció de l’autonomia i de la independència, en tant que com a eina    
 voluntària, respectarà tant la persona que vulgui utilitzar-la per a tenir més    
 informació i implicació prèvia a la consulta com la persona que no pugui utilitzar-la   
 per dificultat en el maneig de les tecnologies.

Com s’ha explicat a la Introducció d’aquest treball, hi ha alguns estudis que validen la 
utilització de qüestionaris online i evidencien els seus avantatges. Es creu, a més a més, que 
utilitzant aquesta eina en el marc de la consulta de sòl pelvià podem incidir en:

 »  Disminuir el temps de consulta dedicat a la història clínica

 »  Millorar la satisfacció del pacient després d’una primera visita

 »  Millorar els coneixements específics de la pròpia malaltia

 »  Demostrar que és una eina dins el marc e-Salut útil i que pot millorar el flux de   
 pacients del servei amb possibilitat de combinació amb altres eines d’e-Salut    
 (cites online, correus electrònics que facilitin connexió metge –pacient per    
 certs dubtes i seguiment que poden estalviar una visita, plataformes o blogs    
 informatius)

Per altra banda, no existeixen dades de l’ús habitual que fan d’aquestes tecnologies les pacients 
de l’entorn de Mollet. Per tal que el nostre Servei s’iniciï en l’ús de les TIC, es creu necessari 
tenir dades de l’ús i nivell de familiarització que hi tenen les pacients, concretament en el 
marc de les consultes de ginecologia. Per les característiques de les pacients que atenen les 
consultes, s’espera que pugui haver certa dificultat en el maneig d’aquestes tecnologies, però 
no per aquest motiu es vol exhaurir l’intent de demostrar els seus beneficis.

El projecte de treball de tesi que aquí s’exposa va encaminat a facilitar aquest apoderament 
i a demostrar els avantatges que s’han presentat. Seria el primer pas que es fa des del nostre 
servei per integrar les TIC dins la consulta. 

JUSTIFICACIÓ — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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D_Hipòtesis 

L’ús de les TIC en medicina s’està implementant a marxes forçades. 

Malgrat dades generals de l’ús de les TIC a nivell internacional o nacional, és cert que no 
disposem d’una informació clara en relació als usuaris del nostre hospital ni, per tant, de les 
usuàries que consulten a Urgències o Consultes Externes de ginecologia. Més en detall encara, 
tampoc tenim dades d’aquest ús entre les pacients que consulten per patologia del sòl pelvià.

Cal tenir en compte el nivell d’estudis i edat mitjana de les dones que acudeixen a la consulta 
de sòl pelvià.

Per la impressió general i dades de l’Idescat (37), es creu que són les edats més avançades les 
que encara no han incorporat les TIC de la mateixa manera que ho fan les edats més joves.

Per altra banda, els avantatges que l’ús d’aquestes tecnologies suposa a nivell de relació metge-
pacient, d’informació del pacient, de millora en l’assistència a la consulta i la satisfacció del 
pacient s’han definit a la Introducció d’aquest treball.

La millora del funcionament de la consulta ginecològica de sòl pelvià pot centralitzar-se en 
tres aspectes clau: augmentant la satisfacció del pacient, augmentant els coneixements que 
aquest adquireix després de la visita i reduint el temps presencial dedicat a la història clínica 
sense necessàriament escurçar el temps total de visita.

Formulació de les hipòtesis:

1) L’ús i coneixement de les TIC en el nostre entorn se situa en un rang mitjà.

2) L’ús d’una eina TIC, concretament una història clínica en forma de qüestionari 
online, pot resultar en una visita més eficient.

HIPÒTESIS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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E_Objectius 

Principals:
Donat que aquest treball de tesi té, en realitat, dos subestudis (A i B), es plantegen dos objectius 
principals.

 1_ Determinar l’ús i coneixement de TIC a l’àmbit de les pacients de ginecologia de   
 l’Hospital de Mollet.

 2_ Determinar els efectes de l’aplicació d’una eina TIC en una consulta de sòl pelvià   
 d’un hospital secundari.

Secundaris:
 1_ Avaluar específi cament ítems de satisfacció del pacient (temps de primera   
 visita i qualitat de primera visita).

 2_ Avaluar específi cament ítems de coneixements després de la visita.

 3_ Elaborar una enquesta d’utilització de TIC

 4_ Elaborar una història clínica de sòl pelvià online i les instruccions per emplenar-la.

 5_ Elaborar una enquesta per analitzar la satisfacció i coneixement després de la   
 primera visita a la consulta de sòl pelvià

 6_ Elaborar links informatius online sobre patologia de sòl pelvià.

 7_ Validació externa de les enquestes entre pacients i experts.

 8_ Determinar les variables socials que poden infl uir en l’interès i l’ús real de les   
 TIC entre les pacients de ginecologia de l’Hospital de Mollet.

 9_ Determinar la taxa de pacients que han acceptat rebre la informació a través d’un   
 correu electrònic.

 10_ Determinar el nivell de difi cultat que han trobat les pacients en utilitzar l’eina TIC.

 11_ Comparar els temps reals de primera visita i els temps percebuts.

 12_ Comparar el número de visites fi ns al primer tractament.

 13_ Utilitzar els resultats de l’estudi com a base per nous treballs d’intervenció amb   
 eines que englobin les TIC.

 

OBJECTIUS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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F_ Metodologia
 
Per facilitar la comprensió del desenvolupament d’aquest treball, el dividirem en dos estudis. 

L’estudi A vol respondre a la primera hipòtesi exposada: l’ús de les TIC entre les usuàries del 
nostre Servei es situa en un rang mitjà. 

L’estudi B vol respondre a la segona hipòtesi exposada: l’ús d’una eina TIC, concretament 
una història clínica en forma de qüestionari online, pot resultar en una visita més eficient, 
millorant el funcionament d’una consulta ginecològica de sòl pelvià en tres aspectes clau: 
augmentant la satisfacció del pacient, augmentant els coneixements que aquest adquireix 
després de la visita i reduint el temps presencial de visita dedicat a la història clínica sense 
necessàriament reduir el temps total de visita.

Donat que per poder realitzar aquests estudis, prèviament es van haver de dissenyar tres 
instruments (dues enquestes i una història clínica online), dividirem l’apartat de Metodologia 
i el de Resultats en subapartats diferenciats per a cada enquesta, per la història clínica online i 
per a cada estudi. En aquest primer apartat de Metodologia s’afegiran unes seccions concretes 
per detallar els aspectes ètics generals, la memòria econòmica, la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades i el Cronograma de l’estudi. Per últim, voldria anotar que els dissenys definitius dels 
tres instruments es mostraran a l’apartat de Resultats. Seguidament s’exposen els títols dels 
apartats per tal de facilitar la comprensió de l’estructuració de la Metodologia.

 1_ Elaboració i validació de l’enquesta sobre l’ús de Tecnologies de la    
 Informació i Comunicació (TIC) a persones usuàries de l’Hospital de Mollet

 2_ Elaboració de la història clínica online

 3_ Elaboració i validació de l’enquesta per analitzar la satisfacció i    
 coneixement després de la primera visita a consultes de sòl pelvià

 4_ Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús i familiaritat de les TIC

 5_ Estudi B: estudi d’intervenció comparatiu entre l’ús de qüestionari online   
 abans de la primera visita i la primera visita sense procés previ online

 6_ Aspectes ètics

 7_ Memòria econòmica

 8_ Llei Orgànica de Protecció de Dades

 9_ Cronograma de l’estudi
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1_ Elaboració i validació d’enquesta sobre l’ús de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a 
persones usuàries de l’Hospital de Mollet

1.1_ Elaboració
D’entrada, aquesta és l’enquesta que es va utilitzar com a instrument per l’estudi A.

Aquesta es va elaborar en format paper junt amb el Departament de Comunicació de 
l’hospital (liderat per Marina Pujol en el moment de l’elaboració) i basada en un instrument 
ja dissenyat prèviament, adaptada al propòsit plantejat al nostre estudi. Aquest instrument ja 
dissenyat es va crear el 2014 per la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya 
i el CCPC, impulsada amb l’objectiu d’estudiar les consultes d’informació de salut a la xarxa i 
dels tràmits electrònics, entre d’altres. A l’apartat de la Introducció s’ha fet referència a aquest 
organisme, explicant la seva funció i els motius pels quals van dissenyar aquest qüestionari. 

L’enquesta d’aquest projecte impulsat des de l’Hospital de Mollet es va adaptar a les necessitats 
plantejades. Inicialment constava de 50 preguntes, 36 de les quals provenien de l’enquesta del 
CCPC del 2014 repartides en diferents eixos (socials i demogràfics, coneixement de TIC, ús 
habitual de TIC, utilització de TIC en àrees de salut). La resta de preguntes feien referència a 
conceptes de patologia bàsica de sòl pelvià.  

L’enquesta va ser avaluada per diferents professionals considerats experts:

 » Dr. Àlex Sanjuán, Cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet.

 » Dra. Xènia Acebes, Directora mèdica de l’hospital en aquell moment.

 » Dra. Natàlia Allué, metgessa epidemiòloga secretària del Comitè de Recerca   
  de l’hospital en aquell moment i actual Cap d’Arxius Clínics de l’hospital.

 » Marina Pujol, Cap de Comunicació de l’hospital en aquell moment.

 » Dr. Jordi Cassadó, Cap de Secció de sòl pelvià de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i  
  Balears, en aquell moment. Aquesta avaluació va ser feta via correu electrònic.

 » Jordi Solà, llicenciat en Sociologia amb gairebé 25 anys d’experiència com a   
  sociòleg quantitatiu i una extensa formació estadística i metodològica. Actualment   
  treballa a l’empresa Psyma Iberica. Disposa d’una experiència dilatada en la   
  implementació d’estudis en els sectors de l’Educació i la Formació, el Transport i la   
  Satisfacció del client entre d’altres.

Els experts i els membres del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) també van  avaluar 
l’enquesta. Dins dels membres del Comitè hi havia els següents professionals: Dra. N. Pola, 
Dra. E. Martin, Dra. C. Vèdia, Dra. E. Dorca, Dra. D. Navarro, Dra. J. Tàrrega, Dra. MJ. Canto, 
Dra. A. Serrano, Dra. N. Allué, Dra. M. Clarambo, Dra. G. Molist, Dra. C. Morales, Sr. J. Medina, 
Sra. R. Sabater, Sra. M. Ortiz, Sra. L. Wennberg, i Dr. F. Ojeda com a President. 

Van suggerir reduir substancialment el nombre de preguntes de l’enquesta i centrar-la en una 
qüestió (ús de TIC) i no dues (ús de TIC i coneixement bàsic de sòl pelvià) per tal d’afavorir 
l’emplenament de la mateixa. També, seguint les recomanacions proposades, es van escollir 
les preguntes més clares i no repetitives sobre els mateixos conceptes. Així doncs, l’enquesta 
definitiva va quedar reduïda a 15 preguntes.  
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Tots els suggeriments proposats van ser integrats a la versió definitiva de l’enquesta.

Prèviament a entregar l’enquesta, aquesta va ser validada amb un grup de pacients que de 
manera voluntària i anònima van donar opinions per valorar l’interès i claredat de l’enquesta. 
Les opinions van ser recollides a través de l’auxiliar o infermera.

La versió definitiva de l’enquesta va ser presentada al Departament de Comunicació de 
l’hospital, que va fer-ne la versió definitiva i la maquetació seguint les normes internes de 
l’hospital, amb el logotip intern. El format definitiu van ser 4 pàgines en format DIN-A4 i es 
va fer una versió en català i una en castellà. 

Per raons econòmiques les còpies van ser en blanc i negre.

Finalment, aquesta es va entregar  a pacients que acudien a Urgències, consulta de sòl pelvià, 
Gabinets-Urodinàmia i consulta d’Ecografies (només les pacients d’ecografia ginecològica) i 
que accedien a emplenar l’enquesta paper anònimament.

1.2_ Aspectes ètics
L’enquesta va ser presentada al Comitè de Recerca de l’Hospital de Mollet i, a través d’aquest 
organisme, al Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de Granollers, CEIC del qual depenia 
l’hospital en aquell moment. Es va complir amb el codi deontològic, amb la declaració de 
Helsinki i amb la llei de Protecció de Dades (aspecte important que justifica un apartat 
específic).

Dins de la Metodologia, s’especifiquen els subapartats 6, 7 i 8 que corresponen a Aspectes 
Ètics, Memòria econòmica i Llei Orgànica de Protecció de Dades, comuns a l’elaboració 
dels instruments i disseny d’ambdós estudis. Per aquest motiu, als subapartats 2, 3, 4 i 5 de 
Metodologia (referents a l’elaboració de la resta d’instruments o als dos estudis pròpiament) 
no s’especificaran amb detall els aspectes ètics, llevat d’alguna consideració específica si s’escau.

 

2_ Elaboració història clínica online
D’entrada, aquesta és la història clínica online que es va utilitzar com a primer instrument 
per l’estudi B. 

Es va crear una història clínica online junt amb el Departament de Sistemes de l’hospital. 
Aquesta es va dissenyar combinant les preguntes de la història clínica habitualment utilitzada 
a la consulta de sòl pelvià a l’Hospital de Mollet i a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(utilitzada, almenys, fins l’any 2010). Es va tenir en compte aquesta història clínica ja que l’IP 
va cursar la seva residència d’especialitat (2006-2010) en aquest hospital. El que la va dissenyar, 
el Doctor Oriol Porta, és considerat un dels experts de la Secció Catalana de sòl pelvià i 
és l’actual President de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia. Ambdós models 
d’història clínica recullen preguntes centrades en terminologia de les patologies que afecten 
al sòl pelvià (74) però en aquest cas es va adaptar per facilitar la comprensió de les pacients 
que després la van omplir online. Es pot veure el format original dels models d’història clínica 
de l’Hospital de Mollet i de l’Hospital de Sant Pau a l’Apartat Annexos.

Al final de la història clínica online es van incloure les preguntes de dos qüestionaris específics 
àmpliament validats i utilitzats per mesurar l’impacte en qualitat de vida de les patologies de 
sòl pelvià de les pacients (52,75). Aquests dos qüestionaris s’adjunten a l’Apartat Annexos 
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en versió en català. Aparentment, dels dos qüestionaris traduïts i validats al castellà, només 
existeix versió traduïda i validada al català de l’ICQSF, tal i com es pot observar a BiblioPRO 
(www.bibliopro.org) malgrat aquest document no es pot descarregar.

» El Test de Severitat de Sandvick: qüestionari autoadministrat que permet etiquetar la 
gravetat de la incontinència urinària (IU). Es multipliquen els valors de les dues preguntes. 
Valors 1-2 equivalen a incontinència d’orina lleu, valors 3-6 equivalen a moderada, valors 8-9 
equivalen a greu i valor 12 equival a molt greu. 

» El qüestionari curt de qualitat de vida de la International Consultation on Incontinence 
(ICQSF): un altre qüestionari autoadministrat que permet valorar la repercussió de la IU 
sobre la qualitat de vida. Es sumen les puntuacions de les preguntes 1+2+3. Es considera 
diagnòstic d’incontinència urinària qualsevol puntuació superior a 0.  

També es va dissenyar un link informatiu per entendre el circuit habitual de la consulta de 
sòl pelvià i un altre sobre patologia bàsica de sòl pelvià. Finalment, es va dissenyar un manual 
d’instruccions Power Point on s’explicava com les pacients podrien accedir al qüestionari 
online i als links informatius. Aquest manual era entregat en forma de document PowerPoint 
imprès o com a document adjunt a un mail (ambdues versions en català i castellà).

La versió definitiva va ser avaluada per diferents professionals considerats experts:

 » Dr. Àlex Sanjuán, Cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet.

 » Dra. Xènia Acebes, Directora mèdica de l’hospital en aquell moment.

 » Dra. Natàlia Allué, metgessa epidemiòloga secretària del Comitè de Recerca   
  de l’hospital en aquell moment i actual Cap d’Arxius Clínics de l’hospital.

 » Marina Pujol, Cap de Comunicació de l’hospital en aquell moment.

 » Dr. Jordi Cassadó, Cap de Secció de sòl pelvià de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i  
  Balears, en aquell moment. Aquesta avaluació va ser feta via correu electrònic.

 » Jordi Solà, llicenciat en Sociologia amb gairebé 25 anys d’experiència com a   
  sociòleg quantitatiu i una extensa formació estadística i metodològica. Actualment   
  treballa a l’empresa Psyma Iberica. Disposa d’una experiència dilatada en la   
  implementació d’estudis en els sectors de l’Educació i la Formació, el Transport i la   
  Satisfacció del client entre d’altres.

Posteriorment, va ser presentada al Departament de Comunicació i a través del Departament 
de Sistemes, va ser maquetada i penjada a la web de l’hospital.

Les pacients hi accedien a través del següent enllaç https://www.fsm.cat/web/ (apartat Àrea 
Professional, Enquesta sòl pelvià) introduint el password: Mollet i contrasenya 2017, podent 
prèviament escollir idioma català o castellà. 

En l’espai temporal des d’aquesta cita informativa (o recepció de la informació via mail) fins 
el dia de la primera visita, les pacients del grup d’intervenció van emplenar l’enquesta online. 
L’IP podia accedir a través de l’Apartat Serveis Mèdics de la Intranet (amb necessitat del seu 
usuari i password) als resultats dels qüestionaris online de cada pacient i s’encarregava de 
transcriure la informació i tenir-la al curs clínic prèviament a la visita presencial. 

A l’apartat de Resultats es podrà veure la llista definitiva de preguntes dins la història clínica i 
el producte definitiu online. També el resultat dels links informatius, el manual d’instruccions 
i l’accés als qüestionaris per part de l’IP.
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3_ Elaboració i validació d’enquesta per analitzar la 
satisfacció i coneixement després de la primera visita 
a consultes de sòl pelvià
D’entrada, aquesta és l’enquesta que es va utilitzar com a segon instrument per l’estudi B. 

Tal i com s’ha detallat a la Introducció, després de revisar qüestionaris de salut específicament 
orientats a l’avaluació de satisfacció després d’una primera visita de sòl pelvià i davant de 
l’absència de qüestionaris prèviament desenvolupats i validats a l’espanyol per avaluar aquesta 
qüestió, es va elaborar una enquesta paper junt amb el Departament de Comunicació de 
l’hospital (liderat per Marina Pujol en el moment de l’elaboració). 

Es tractava d’una enquesta dividida en vàries parts:

 » Característiques socials i demogràfiques

 » Utilització habitual de TIC

 » Si s’havia utilitzat l’enquesta online, preguntes que valoraven la seva claredat,   
 satisfacció i utilitat

 » Referent a la primera visita:

  • preguntes que valoraven la satisfacció després de la primera visita

  • preguntes que valoraven la comprensió de la patologia

	 	 •	preguntes que valoraven la comprensió del circuit de consultes

	 	 •	Temps dedicat a la primera visita (percebut pel pacient)

	 	 •	Temps de la visita (registrat per l’auxiliar en una taula de recollida de dades)

L’enquesta va ser avaluada per diferents professionals considerats experts:

 » Dr. Àlex Sanjuán, Cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet.

 » Dra. Xènia Acebes, Directora mèdica de l’hospital en aquell moment.

 » Dra. Natàlia Allué, metgessa epidemiòloga secretària del Comitè de Recerca   
  de l’hospital en aquell moment i actual Cap d’Arxius Clínics de l’hospital.

 » Marina Pujol, Cap de Comunicació de l’hospital en aquell moment.

 » Dr. Jordi Cassadó, Cap de Secció de sòl pelvià de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i  
  Balears, en aquell moment. Aquesta avaluació va ser feta via correu electrònic.

 » Jordi Solà, llicenciat en Sociologia amb gairebé 25 anys d’experiència com a   
  sociòleg quantitatiu i una extensa formació estadística i metodològica. Actualment   
  treballa a l’empresa Psyma Iberica. Disposa d’una experiència dilatada en la   
  implementació d’estudis en els sectors de l’Educació i la Formació, el Transport i la   
  Satisfacció del client entre d’altres.

Els experts i els membres del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) també van  avaluar 
l’enquesta. Dins dels membres del Comitè hi havia els següents professionals: Dra. N. Pola, 
Dra. E. Martin, Dra. C. Vèdia, Dra. E. Dorca, Dra. D. Navarro, Dra. J. Tàrrega, Dra. MJ. Canto, 
Dra. A. Serrano, Dra. N. Allué, Dra. M. Clarambo, Dra. G. Molist, Dra. C. Morales, Sr. J. Medina, 
Sra. R. Sabater, Sra. M. Ortiz, Sra. L. Wennberg, i Dr. F. Ojeda com a President. 
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Van suggerir reduir substancialment el nombre de preguntes per tal d’afavorir l’emple-
nament de la mateixa, recomanant centrar-la exclusivament en satisfacció i coneixements i 
deixant al marge les preguntes introductòries relacionades amb l’ús de TIC. També, seguint 
les recomanacions proposades, es van escollir les preguntes més clares i no repetitives sobre 
els mateixos conceptes. 

Tots els suggeriments proposats van ser integrats a la versió definitiva de l’enquesta.

Prèviament a entregar l’enquesta, aquesta va ser validada amb un grup de pacients que de 
manera voluntària i anònima van donar opinions per valorar l’interès i claredat de l’enquesta. 
Les opinions van ser recollides a través de l’auxiliar o infermera.

La versió definitiva de l’enquesta va ser presentada al Departament de Comunicació de 
l’hospital, que va fer-ne la versió definitiva i la maquetació seguint les normes internes de 
l’hospital, amb el logotip intern. El format definitiu van ser 4 pàgines en format DIN-A4 i es 
va fer una versió en català i una en castellà. 

Per raons econòmiques les còpies van ser en blanc i negre.

Finalment, aquesta es va entregar a totes les pacients del grup d’intervenció i del grup control 
després de la primera visita. Es demanava el seu emplenament i entrega aquell mateix dia. 

4_ Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús i 
familiaritat de les TIC

4.1_ Disseny
Estudi transversal descriptiu sobre l’ús i familiaritat de les TIC en les pacients de l’àmbit de 
consultes de ginecologia de Mollet.

4.2_ Període d’inclusió
L’inici de la difusió de l’enquesta el va marcar la finalització del disseny de l’instrument, ja que 
hi col·laboraven el Departament de Comunicació i Sistemes i calia sotmetre els instruments 
a validació. A efectes pràctics es va iniciar el mes de gener de 2017 i es va finalitzar el mes de 
gener de 2019. La recollida no va ser regular, per aquest motiu el període es va dilatar a 2 anys 
fins aconseguir el número d’enquestes fixat inicialment (s’explica a l’apartat següent).

4.3_ Població a estudi, criteris d’exclusió i mida mostral
Pacients que acudien a Urgències per patologies de ginecologia, consulta de sòl pelvià i 
Gabinets-Urodinàmia o consulta d’Ecografies (només les pacients d’ecografia ginecològica), 
donat que són els àmbits principals on treballa l’IP. Es van incloure les pacients que accedien 
a emplenar l’enquesta paper anònimament. 

Es van excloure les pacients analfabetes, llengües estrangeres que no entenien el català o 
castellà o menors d’edat. També es van excloure les pacients embarassades o que consultaven a 
les consultes d’Obstetrícia o Ecografia prenatal. Aquesta decisió es va prendre ja que l’objectiu 
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era fer un estudi descriptiu de l’ús i familiaritat de les TIC de les pacients en general de l’àmbit 
de consultes de ginecologia de Mollet. 

Cal tenir en compte que hi ha una mitjana de 22 visites a la consulta (l’IP hi està una vegada 
cada quinze dies), una mitjana de 5 visites a Urodinàmia (l’IP hi està inicialment una vegada 
a la setmana; posteriorment cada quinze dies) i una mitjana de 5 visites (no obstètriques) 
durant un matí de 8.00 a 15.00h a Urgències (l’IP hi està una vegada a la setmana). Això fa que 
es poguessin tenir potencialment 84 pacients al mes per omplir l’enquesta paper.

Pel càlcul de la mida mostral, es va utilitzar el nivell de confiança habitual del 95%.

La mida de la població potencial que podria omplir l’enquesta es va assumir indeterminada. 
Pel fet de tractar-se de preguntes de tipus qualitatiu, per l’estimació de la proporció a la 
població es va escollir el cas més desfavorable, que és el de 0.50. La proporció estimada de 
reposicions necessàries es va deixar a 0. En aquestes condicions es va calcular una mostra de 
385 individus (es va utilitzar la calculadora de grandària mostral GRANMO (https://www.
imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/).

Figura 15. Calculadora Granmo per estimació poblacional       
(https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/)

 

4.4_ Fonts d’informació
» Consell Consultiu de Pacients, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 

» Fundació TIC Salut Social, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 

4.5_ Instruments de recollida de dades
» Enquesta paper sobre l’ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a persones 
usuàries de l’Hospital de Mollet.
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 4.6_ Anàlisi estadístic de dades
Es van resumir les característiques demogràfiques i socials de la població inclosa. Per les 
variables contínues, es va utilitzar la mitjana i la desviació estàndard. Per les variables discretes, 
es van reportar el nombre i els percentatges corresponents. El registre de dades de l’enquesta 
es va realitzar a través de la plataforma Google Forms amb exportació de dades a Excel. Per 
l’anàlisi estadístic, es va utilitzar el programa PASW Statistics  v.19.  

Preguntes de l’enquesta: 

» 5 preguntes de tipus qualitatiu amb dues categories (preguntes GJLMN)

» 3 preguntes qualitatives de més de dues categories (preguntes BCE)

En tots dos casos es van calcular proporcions.

» 8 variables de tipus quantitatiu on es podrien calcular mitjanes (preguntes AFIK i la 
pregunta O que es va considerar formada per quatre quantitatives). 

» 2 variables de resposta múltiple, es a dir que admeten més d’una resposta i per tant tenen 
un tractament estadístic més complex (preguntes DH).

 

5_ Estudi B: estudi d’intervenció comparatiu entre l’ús 
de qüestionari online abans de la primera visita i la 
primera visita sense procés previ online

5.1_ Disseny
Estudi d’intervenció experimental aleatoritzat prospectiu amb l’objectiu de comparar 
satisfacció, coneixement i temps emprat durant la primera visita als grups d’intervenció 
(emplenament de qüestionari online prèviament a primera visita) i control (primera visita 
sense qüestionari online).

5.2_ Període
L’inici el va marcar la finalització del disseny de la història clínica online, les instruccions 
per emplenar la història clínica online i l’Enquesta per analitzar la satisfacció i coneixement 
després de la primera visita a les consultes. En el disseny hi col·laboraven el Departament 
de Comunicació i Sistemes i calia sotmetre els instruments a validació. Es va determinar el 
període de gener 2017 a gener 2018. A efectes pràctics el període real es va allargar fins al mes 
de maig de 2018. La recollida de les pacients del grup d’intervenció i del grup control no va 
ser regular, en funció del número de primeres visites a la consulta, els canvis d’organigrama 
que provocaven que l’IP no es trobés a consultes, incidències pròpies que poden existir en 
dies concrets, etc. Per això el període es va dilatar a quasi un any i mig fins aconseguir el 
número d’enquestes fixat inicialment (s’explica a l’apartat següent).
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5.3_ Població a estudi, criteris d’exclusió i mida mostral
El mètode de mostratge emprat en aquest estudi va ser un mostratge no probabilístic de 
conveniència ja que no es van escollir indivídues de manera aleatòria simple de tota la 
població existent sinó que es van escollir entre les dones que acudien a l’Hospital de Mollet i 
que estaven programades per a primera visita de la consulta de sòl pelvià. 

En aquest cas, es van excloure les pacients analfabetes, les pacients que no tenien accés 
a Internet o facilitat per utilitzar l’eina ni amb ajuda d’un familiar o d’un professional 
(normalment pacients d’edat avançada), llengües estrangeres que no entenien el català o 
castellà o menors d’edat. És important remarcar que l’exclusió de les pacients que no tenien 
accés a Internet o facilitat per utilitzar l’eina només es podia fer quan es contactava amb 
aquell persona, seguint l’ordre d’assignació aleatòria que en principi adjudicava el número 
senar (de la llista de programació de visites) al grup d’intervenció.

El tipus de prova bàsica que es va fer servir va ser el de comparació de dues mitjanes amb 
dades independents. La mida mostral de cada grup, per un risc alfa de 0,05 i beta de 0,20, 
suposant una desviació estàndard no superior a 9 minuts i amb l’objectiu de discriminar una 
diferència entre mitjanes de 5 minuts, va ser de 51 individus a cada grup. Es va estimar la 
desviació estàndard del temps situant-la en el cas més desfavorable, amb un màxim de 9.

Es va utilitzar la calculadora de grandària mostral GRANMO     
(https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/).

Figura 16.  Calculadora Granmo per càlcul de mostra per comparació de dues mitjanes independents   
(https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/)

De la recerca bibliogràfica que s’ha realitzat per aquesta tesi, un estudi del 2015 que analitzava 
l’eficiència del temps guanyat amb un qüestionari web d’uroginecologia, fixava una mostra 
de 120 pacients – 62 al grup d’intervenció i 58 al grup control - recollits en un període de 3 
mesos. Amb aquesta mostra era suficient per demostrar el 15% de reducció de temps dedicat 
a realitzar la història clínica, amb un nivell de confiança del 95% i un poder estadístic del 80 
(44). El nostre estudi, apart de l’objectiu d’avaluar els temps totals de visita a cada grup, té 
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altres objectius sobre la satisfacció i coneixements del pacient, tal i com s’ha exposat a l’apartat 
d’Objectius. Un estudi equiparable al nostre plantejament, no s’ha trobat a la literatura. Per 
tant, resulta difícil determinar la mostra necessària per avaluar diferències que no trobem 
descrites prèviament.

En el circuit propi del Servei, les pacients solen venir derivades per Patologia del sòl pelvià 
des de l’ASSIR i una petita proporció derivades d’altres consultes especialitzades del nostre 
Servei (Patologia mamària, Ginecologia general o Obstetrícia) o bé d’altres Serveis (Medicina 
Interna, Nefrologia, Urologia o Proctologia, aquests últims els més freqüents).

Segons dades de Sistemes de l’Hospital de Mollet, l’any 2018 es van realitzar 5573 visites, 
de les quals 862 van ser primeres visites i  4711 van ser successives. Concretament, a la 
subespecialitat de sòl pelvià, van haver-hi 168 primeres visites i 687 visites successives. La 
mitjana de dies de llista d’espera va ser de 54 dies (61)

L’IP té consulta de sòl pelvià 2 vegades al mes amb 4 primeres visites programades a cada 
consulta, habitualment. En condicions ideals, s’obtindrien una mitjana de 96 primeres visites 
a l’any, però seguidament explicarem les particularitats que justifiquen que el nombre real de 
primeres visites de sòl pelvià a l’any sigui inferior.

En un període de 6 mesos durant l’any 2016, es va calcular el nombre de pacients no 
presentades a consulta. 

 » Primer mes:  2 

 » Segon mes : 1 

 » Tercer mes: 3 

 » Quart mes : 1 

 » Cinquè mes: 1

 » Sisè mes: 1 

Així doncs, tenim una mitjana de 1,5 usuàries al mes no presentades a consulta.

Cal tenir en compte, també, que per necessitats del Servei, de manera esporàdica en els 
períodes gener-juny i octubre-desembre, es pot anul·lar alguna consulta especialista 
per tenir professionals fora (congrés, necessitat de cobrir Sala de Parts, dies puntuals de 
vacances, incidències vàries). També, durant els mesos juliol, agost i setembre l’organigrama 
sol modificar-se per distribució de vacances d’estiu del Servei, ja que cal deixar cobertura 
sempre de Sala de Parts, quiròfans i consultes més emergents. Es calcula que això pot reduir 
significativament el nombre de consultes de sòl pelvià a l’any.

Amb totes aquestes consideracions, podríem comptar que de les hipotètiques 8 primeres visites 
al mes, a efectes pràctics no es realitzarien aquestes 8 i, conseqüentment, no es realitzarien les 
96 primeres visites anuals de sòl pelvià.

En iniciar l’estudi, es va observar que per motius d’edat i nivell cultural de les usuàries de la 
consulta, la possibilitat de tenir pacients dins del grup d’intervenció (pacients que poguessin 
realitzar el qüestionari online) quedaria dificultada, pel que es va estimar que el temps de 
reclutament podria allargar-se amb facilitat.

En conseqüència, es va estimar poder obtenir un número aproximat d’unes 100 primeres 
visites (51 pacients per branca segons els càlculs de mida mostral) en un període aproximat 
de 18-24 mesos. El període es va dilatar a un any i mig i finalment es van obtenir 105 pacients, 
assignant-se 52 al grup d’intervenció i 52 al grup control. Cal tenir en compte que, abans 
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d’iniciar el reclutament de les pacients del grup d’intervenció i control, es van realitzar 8 
visites de prova amb diferents pacients. D’aquesta manera es va acabar de determinar quina 
part dels temps de la visita es mesuraria i com es faria. Aquest protocol de mesura del temps 
de visita s’indica pròximament al subapartat de Variables de l’estudi.

5.4_ Fonts d’informació
 » Format de la Història clínica de primera visita de sòl pelvià de l’Hospital de Mollet i  
  de l’Hospital de Sant Pau.

 » Secció de sòl pelvià de la Societat Espanyola de Ginecologia i Guidelines on Urinary  
 Incontinence de la European Association of Urology (2015).

 » Qüestionaris de satisfacció registrats a BiblioPRO

5.5_ Instruments de recollida de dades
 » Història clínica de primera visita de sòl pelvià online

 » Link qüestionaris Test Sandvick i ICQSF

 » Link informatiu Circuit Consultes

 » Link informatiu sobre patologia bàsica de sòl pelvià

 » Enquesta paper per analitzar la satisfacció després de la primera visita de sòl pelvià

 » Informació general de la història clínica informatitzada de cada pacient

 » Taula de recollida de temps de primera visita       
 (percebut pel pacient i registrat dins la consulta) 

5.6_ Aleatorització
Abans d’entrar en aquest apartat, és molt important aclarir aquest aspecte.

Es van definir dos grups: el grup d’intervenció i el grup control. Cal tenir en compte que aquests 
són els noms que s’han atribuït als dos grups per facilitar el treball de la tesi i diferenciar-los     
correctament entre ells. Metodològicament parlant, es tracta del grup d’intervenció i el grup 
de no-intervenció (al que hem anomenat control per fer-ne una millor distinció).

Les primeres visites són programades per ordre d’arribada del paper de citació. Es pren com 
a referència la data del dia en que es va fer la derivació des de l’ASSIR o des d’una altra 
consulta, respecte la qual no poden passar més de 90 dies. La distribució de visites és totalment 
aleatòria sense seguir cap criteri clínic, exclusivament per ordre d’arribada i disponibilitat 
de cites buides a les llistes de programació. Aquesta assignació es du a terme per part d’una 
auxiliar gestora dins del Servei de Ginecologia. Es considera molt poc probable que l’ordre 
de les dones estigui viciat per una variable desconeguda. Cada quinze dies que l’IP estava a 
consulta, distribuïa les pacients al grup d’intervenció o al grup control seguint la llista de 
primeres visites: les senars al grup d’intervenció i les parells al grup control. Un mes abans es 
contactava amb les pacients programades per a primera visita i s’informava a les pacients del 
grup d’intervenció sobre l’eina creada i el seu funcionament. A les pacients que acceptaven 
rebre la informació mitjançant correu electrònic, s’enviava el manual d’instruccions per 
aquesta via. Aquestes pacients firmaven el consentiment informat el dia de la visita presencial. 
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En cas contrari, es citava la pacient (acompanyada o no per un familiar si ho necessitava) per 
informar-la de l’enllaç mitjançant el manual d’instruccions creat i per firmar el consentiment 
informat. A les pacients del grup d’intervenció que referien certa dificultat pel maneig 
d’Internet, se’ls oferia venir a l’hospital a realitzar la història clínica online amb ajuda de l’IP. 

5.7_ Pèrdues
Cal tenir en compte aquesta observació a la que ja hem fet referència sobre la dificultat pel 
maneig d’Internet. Prèviament a iniciar l’estudi, tenint en compte les característiques de la 
població que s’atén, ja es va considerar que podria haver-hi algunes pèrdues per aquest motiu i 
es van estimar en 15-20. Per poder-ho pal·liar, es va oferir venir a l’hospital a realitzar la història 
clínica amb ajuda, sense poder assegurar que aquesta mesura fos suficient. Així doncs, es va 
tenir present que el temps de reclutament de les pacients del grup d’intervenció podria haver 
d’ampliar-se per tal d’obtenir el número aproximat de participants que s’havia fixat des de l’inici.

5.8_ Variables de l’estudi
» Edat.

» Població de residència.

» Nivell d’estudis: primaris incomplets, primaris complets, primera etapa d’educació 
secundària, estudis de batxillerat, formació professional (FP) grau mitjà, FP grau superior, 
estudis universitaris de primer cicle, estudis universitaris de segon cicle, estudis universitaris 
de doctorat, post-grau, MIR o anàleg.

» Ítems per avaluar la utilització de la història clínica online:
 » Utilitat història clínica: sí/no
 » Satisfacció història clínica (apartat F enquesta): puntuació 0-5 escala tipus Likert.
 » Facilita el treball al professional: sí/no
 » El fa més conscient i implicat en la seva malaltia: sí/no

» Variables de satisfacció:

 » Temps real mesurat de visita. La mesura del temps té en compte les següents   
 consideracions:

 • Es va fixar com a hora d’inici la que marcava l’ordenador de la consulta quan   
 s’iniciaven, estrictament, les preguntes de la història clínica. És a dir, després de   
 saludar la pacient, aquesta s’havia assegut, havíem confirmat el seu nom, el motiu pel  
 qual venia derivada i d’on venia derivada i, finalment, s’havia concretat el motiu   
 principal pel qual ella consultava. 

 • Es va fixar com a hora de final la que marcava l’ordenador de la consulta quan   
 s’havia acabat d’explicar el problema mèdic que presentava i s’havien plantejat els   
 possibles tractaments conservadors o quirúrgics. És a dir, abans d’iniciar la    
 programació de visites i proves i abans que s’iniciés el comiat. 

 • No es va incloure en aquest temps aquell dedicat a revisar el qüestionari, passar la   
 informació rebuda online al curs clínic, escriure abans o després de la consulta,   
 programar o valorar proves ja realitzades.

 » Temps percebut de visita: l’escrivia la pacient a l’enquesta posterior a la visita. 
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Es van recollir els temps mesurats i percebuts a la següent taula:

GRUP INTERVENCIÓ/GRUP CONTROL

NHC (Número 
història clínica)

Nom pacient Edat Hora 
entrada 
consulta

Hora 
sortida 

consulta

Temps de primera 
visita calculat per 

metge/auxiliar

Temps percebut 
pel pacient 
(enquesta)

Observacions

Taula 10. Temps percebuts i registrats de consulta

 » Claredat informació: sí/no

 » Percepció del temps dedicat: puntuació 0-5 escala tipus Likert.

 » Percepció de l’estrès del professional: puntuació 0-5 escala tipus Likert.

 » Percepció de la rapidesa en l’atenció: puntuació 0-5 escala tipus Likert.

» Variables de coneixement:

 » Coneixement dels problemes del sòl pelvià femení: sí/no

 » Autopercepció de malaltia ja sigui prolapse òrgans pelvians (POP) o incontinència  
 urinària (IU): sí/no

 » Definició de prolapse genital: correcte/aproximada/no sap-no contesta

 » Definició d’incontinència urinària: correcte/aproximada/no sap-no contesta.

 » Percepció de simultaneïtat de POP i IU: sí/no

 » Coneixement dels tipus de prolapse: correcte/aproximada/no sap-no contesta

 » Coneixement dels tipus d’IU: correcte/aproximada/no sap-no contesta

 » Coneixement i comprensió de les proves sol·licitades: sí/no

 » Percepció de solució quirúrgica possible per tot tipus d’IU: sí/no

 » Coneixement i comprensió de tractaments mèdics o conservadors: sí/no

 » Coneixement del pessari: resposta correcta/no sap-no contesta

 » Coneixement i comprensió de tractaments quirúrgics: sí/no

 » Capacitat per poder resumir cirurgia explicada: sí/no

» Número de visites fins a primer tractament (conservador o quirúrgic).

5.9_ Anàlisi estadístic de dades
Recollida de dades de l’Enquesta de satisfacció a través de la plataforma Google Forms i 
exportació de dades a Excel. 
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Anàlisi univariant: es van resumir les característiques demogràfiques de la població 
inclosa. Per les variables contínues es va utilitzar la mitjana i desviació estàndard. Per les 
variables discretes, es va reportar el nombre i percentatges corresponents. Posteriorment, es 
va fer un anàlisi descriptiu univariant de les variables qualitatives i quantitatives (distribució, 
freqüència, paràmetres i representació gràfica) de les pacients del grup d’intervenció i del 
grup control.

Anàlisi bivariant: es va analitzar la possible associació de les variables temps de visita, 
variables de satisfacció i variables de coneixements segons les pacients del grup d’intervenció 
i del grup control (variables independents) a través de proves t-Student o U-Mann Whitney 
(segons s’assumís o no normalitat a la distribució de la variable depenent temps de visita). En 
el cas de les variables depenents coneixement i satisfacció, es va fer a través de la prova Chi 
Quadrat o exacte de Fisher (si no es complien les condicions d’aplicació de Chi Quadrat). En 
alguns casos es van agrupar subcategories per assegurar que no hi haguessin canvis. També 
es va analitzar amb la prova Chi Quadrat si hi havia diferències del número de visites fins al 
primer tractament (quirúrgic o conservador) entre grup d’intervenció i grup control.

Anàlisi multivariant: es va estudiar si existien diferències estadísticament significatives 
de coneixement i satisfacció entre les pacients del grup d’intervenció i del grup control a 
través d’un model lineal generalitzat a on es van introduir les variables que es consideraven 
de confusió (edat, nivell d’estudis i temps de visita).

Es va establir un nivell de significació inferior a 0,05 com a vàlid per a detectar diferències 
estadísticament significatives.

Tots els anàlisis es van fer amb el paquet estadístic PASW Statistics v.19.

METODOLOGIA — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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5.10_ Consideracions ètiques
Apart de les consideracions ètiques comuns que es detallen al subapartat 6 de Metodologia 
(Aspectes Ètics), per aquest estudi es va entregar un full d’informació i un consentiment 
informat a totes les pacients:

  

    

Títol de l´estudi: APLICABILITAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
(TICs) EN UNA CONSULTA DE SÒL PELVIÀ DʼUN HOSPITAL DE SEGON NIVELL 

Sr./Sra., 

Actualment, vostè està diagnosticat/da dʼuna malaltia/patologia  relacionada amb el sòl pelvià: incontinència urinària o 
prolapse dʼòrgans pèlvics. 

Aquesta malaltia es caracteritza per pèrdua dʼorina o sensació de pes als genitals. 

A més de les visites i tractaments que vostè fa, se li proposa participar en un estudi experimental que avalua lʼefecte de 
les tecnologies de la informació i comunicació en lʼàmbit sanitari. Es vol demostrar que les aplicacions dʼinternet poden 
facilitar la comunicació entre el/laprofessional sanitari/a i persona usuària i, en resum, augmentar la satisfacció 
dʼambdues bandes. 

Si no està dins del grup de persones afectades per aquesta malaltia, podria estar-ho en un futur i les opinions que deixi 
reflectides a lʼenquesta poden ser de gran interès i utilitat per a la finalitat dʼaquest estudi. 

En aquest cas, sʼofereix la possibilitat de recollir informació a través de (si el/la profesional sanitari/a no ho ha fet, marqui 
amb una creu quin/quins és/són el seu cas): 

- enquesta en paper  

- història clínica on-line 

- enquesta de satisfacció després de primera visita

Lʼobjectiu dʼaquest estudi és evidenciar com aquestes tecnologies de la informació i comunicació poden millorar lʼatenció 
integral de la persona, facilitar la feina a la consulta mèdica i millorar la comunicació entre el/la professional sanitari/a i la 
persona usuària.  

Es creu que si vostè participa en lʼestudi podrà augmentar el seu grau dʼimplicació en la malaltia i millorar la seva 
comunicació amb el/la professional sanitari/a. 

Per altra banda, i amb lʼesforç que vostè faci omplint les enquestes, podem extreure molta informació relacionada amb 
aquesta patologia. 

El present estudi ha estat aprovat per la Fundació Sanitària Mollet dʼaquest centre. 

La seva participació és totalment voluntària i ningú li pressionarà perquè participi en lʼestudi. 

Si decideix participar-hi és lliure dʼinterrompreʼl quan ho desitgi, sense que això afecti a lʼassistència sanitària que rebi en 
el futur. 

Si desitja formar part de lʼestudi, haurà de firmar el seu consentiment. Al fer-ho no cedeix cap dels seus drets, només 
està afirmant que desitja participar en lʼestudi i que ha entès els seus objectius i el que se li demana.  

Així mateix, se li donarà una còpia del full de consentiment informat que signi. 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, 
vostè consent expressament a la inclusió de les dades de la seva història clínica així com els resultats de la seva 
participació en lʼestudi en un fitxer de dades personals “Investigació clínica” sota la responsabilitat de la Fundació 
Sanitària Mollet. 

Lʼaccés a la seva informació personal quedarà restringit al/la metge/ssa de lʼestudi i col·laboradors/es, autoritats 
sanitàries, Comitè Ètic dʼInvestigació i als/les monitors/es i auditors/es del promotor, que estaran sotmesos/es al deure 
de secret inherent a la seva professió. Podràn accedir a la seva informació quan ho necessitin, per comprovar les dades 
i procediments de lʼestudi, però sempre mantenint la confidencialitat de les mateixes dʼacord amb la legislació vigent. 

Finalment, vostè pot exercir els drets dʼaccés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades. Per a qualsevol informació 
en relació a lʼexercici dels seus drets, les persones usuàries poden dirigir-se a la Direcció General de la Fundació 
Sanitària Mollet com a responsable del tractament de les seves dades, representada a aquests efectes per la Unitat 
dʼAtenció a la Ciutadania situada a la planta baixa de lʼHospital de Mollet. 

FULL DʼINFORMACIÓ A LA PERSONA USUÀRIA

Figura 17. Full informatiu pacient en català i castellà

      

  

    

Título del estudio: APLICABILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TICs) EN UNA CONSULTA DE SUELO PÉLVICO DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Yo ................................................................................................................................... (Nombre y apellidos)

He sido informado/a sobre la finalidad del estudio.
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con........................................................................................(nombre del investigador/a). 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes situaciones: 

1. Cuando quiera.  
2. Sin tener que dar explicaciones.  
3. Sin que esto repercuta en mis atenciones médicas.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha......................... 

Firma de la persona participante...................................................................................................................... 

Nombre de la persona participante ................................................................................................................. 

Firma del familiar responsable o testimonio (según el caso)........................................................................... 

Le he explicado este proyecto a la persona participante y ha contestado todas sus preguntas. Creo que 
comprende la información descrita en este documento y accede a participar de forma voluntaria. 

Fecha  ......................... 

Firma del investigador/a.................................................................................................................................. 

Nombre del investigador/a.............................................................................................................................. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, Lei Orgánica 15/99 de 13 de 
deciembre, usted consiente expresamente a la inclusión de los datos de su historia clínica así como los 
resultados de su participación en el estudio en un fichero de datos personales “Investigación clínica” bajo 
la responsabilidad de la Fundació Sanitària Mollet.

El acceso a su información personal quedará restringida al/a la doctor/a del estudio y sus colaboradores, 
autoridades sanitarias, Comité Ético de Investigación y a los/las monitores/as y auditores/as del promotor, 
que estaran sometidos al deber de secreto inherente a su profesión. Podran acceder a su información 
cuando lo necesiten, para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la 
confidencialidad de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente. 

Finalmente, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. 
Para cualquier informació en relación al ejercicio de sus derechos, los usuarios pueden dirigirse a la 
Dirección General de la Fundació Sanitària Mollet como responsable del tratamiento de sus datos, 
representada a estos efectos por la Unidad de Atención a la Ciudadanía situada en la planta baja del 
Hospital de Mollet. 

HOJA DE CONSENTIMENTO INFORMADO

   
         

  

    

Títol de l´estudi: APLICABILITAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
(TICs) EN UNA CONSULTA DE SÒL PELVIÀ DʼUN HOSPITAL DE SEGON NIVELL 

Jo ....................................................................................................................................... (Nom i cognoms) 

He estat informat/da sobre la finalitat de l´estudi. 
He pogut fer preguntes sobre l´estudi. 
He rebut suficient informació sobre l´estudi. 
He parlat amb.............................................................................................(nom de lʼinvestigador/a). 
Comprenc que la meva participació és voluntària. 
Comprenc que puc retirar-me de l´estudi en les següents situacions: 

1. Quan vulgui  
2. Sense haver de donar explicacions  
3. Sense que això repercuteixi en les meves atencions mèdiques.  

Presto lliurement la meva conformitat per participar en l´estudi. 

Data ........................ 

Firma de la persona participant .................................................................................................................... 

Nom de la persona participant ..................................................................................................................... 

Firma del familiar responsable o testimoni (segons el cas).......................................................................... 

Li he explicat aquest projecte a la persona participant i he contestat totes les seves preguntes. Crec que la 
persona comprèn la informació descrita en aquest document i accedeix a participar de forma voluntària.

Data  ..........................  

Firma de lʼinvestigador/a............................................................................................................................... 

Nom de l´investigador/a................................................................................................................................ 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/99 de 13 de 
desembre, vostè consent expressament a la inclusió de les dades de la seva història clínica així com els 
resultats de la seva participació en lʼestudi en un fitxer de dades personals “Investigació clínica” sota la 
responsabilitat de la Fundació Sanitària Mollet. 

Lʼaccés a la seva informació personal quedarà restringit al metge/ssa de lʼestudi i col·laboradors/es, 
autoritats sanitàries, Comitè Ètic dʼInvestigació i als monitors/es i auditors/es del promotor, que estaran 
sotmesos/es al deure de secret inherent a la seva professió. Podran accedir a la seva informació quan ho 
necessitin, per comprovar les dades i procediments de lʼestudi, però sempre mantenint la confidencialitat 
de les mateixes dʼacord amb la legislació vigent. 

Finalment, vostè pot exercir els drets dʼaccés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades. Per a qualsevol 
informació en relació a lʼexercici dels seus drets, les persones usuàries poden dirigir-se a la Direcció 
General de la Fundació Sanitària Mollet com a responsable del tractament de les seves dades, 
representada a aquests efectes per la Unitat dʼAtenció a la Ciutadania situada a la planta baixa de 
lʼHospital de Mollet.  

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT

Figura 18. Full de consentiment informat en català i castellà

  

    

Título del estudio: APLICABILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TICs) EN UNA CONSULTA DE SUELO PÉLVICO DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Sr./Sra.,  

Actualmente, usted está diagnosticado/a de una enfermedad/patología relacionada con el suelo pélvico, incontinencia 
urinaria o prolapso de órganos pélvicos. 

Esta enfermedad se caracteriza por pérdida de orina o sensación de peso en los genitales. 

Además de las visitas y tratamientos que usted hace, se le propone participar en un estudio experimental que evalúe el 
efecto de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito sanitario. Se quiere demostrar que las 
aplicaciones de internet pueden facilitar la comunicación entre el/la profesional sanitario/a y persona usuaria y, en 
resumen, augmentar la satisfacción de ambas partes.

Si no está en el grupo de personas afectadas por esta enfermedad, podría estarlo en un futuro y las opiniones que deje 
reflejadas en la encuesta pueden ser de gran interés y utilidad para la finalidad de este estudio. 

En este caso, se ofrece la posibilidad de recoger información a través de (si el/la profesional sanitario/a no lo ha hecho, 
marque con una cruz cuál/cuáles es/son su caso): 

- encuesta en papel  

- historia clínica on-line 

- encuesta de satisfacción después de primera visita 

El objetivo de este estudio es evidenciar cómo estas tecnologías de la información y comunicación pueden mejorar la 
atención integral de la persona, facilitar el trabajo en la consulta médica y mejorar la comunicación entre el/la profesional 
sanitario/a y la persona usuaria. 

Se cree que si usted participa en el estudio podrá aumentar su grado de implicación en la enfermedad y mejorar su 
comunicación con el/la profesional sanitario/a. 

Por otro lado, y con el esfuerzo que usted haga llenando estas encuestas, podemos extraer mucha información 
relacionada con esta enfermedad. 

El presente estudio ha sido aprobado por la Fundació Sanitària Mollet. 

Su participación es totalmente voluntaria y nadie le presionará para que participe en el estudio. 

Si decide participar, es libre de interrumpirlo cuando lo desee, sin que esto afecte la asistencia sanitaria que reciba en 
un futuro. 

Si desea formar parte del estudio, tendrá que firmar su consentimiento. Al hacerlo, no cederá ninguno de sus derechos, 
sólo está a afirmando que desea participar al estudio y que ha entendido sus objetivos y lo que se le pide.  

Así, se le dará una copia de la hoja de consentimiento informada que firme. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, Lei Orgánica 15/99 de 13 de deciembre, 
usted consiente expresamente a la inclusión de los datos de su historia clínica así como los resultados de su 
participación en el estudio en un fichero de datos personales “Investigación clínica” bajo la responsabilidad de la 
Fundació Sanitària Mollet. 

El acceso a su información personal quedará restringida al/la médico/a del estudio y sus colaboradores, autoridades 
sanitarias, Comité Ético de Investigación y a los/las monitores/as y auditores/as del promotor, que estarán sometidos/as 
al deber de secreto inherente a su profesión. Podran acceder a su información cuando lo necesiten, para comprobar los 
datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

Finalmente, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. Para cualquier 
informació en relación al ejercicio de sus derechos, los usuarios pueden dirigirse a la Dirección General de la Fundació 
Sanitària Mollet como responsable del tratamiento de sus datos, representada a estos efectos por la Unidad de Atención 
a la Ciudadanía situada en la planta baja del Hospital de Mollet. 

HOJA DE INFORMACIÓN A LA PERSONA USUARIA
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6_ Aspectes Ètics
La data d’elaboració del protocol d’estudi es va situar entre març i abril del 2016. Es va presentar 
al Comitè de Recerca de l’Hospital de Mollet, i a través d’aquest organisme, al CEIC de 
Granollers, CEIC del qual depenia l’hospital en aquell moment. Aquest va avaluar la proposta 
d’estudi, dins del qual també van avaluar les enquestes, i va considerar que s’acomplien els 
requisits necessaris d’idoneïtat del protocol en relació amb els objectius de l’estudi i que 
estaven justifi cats els riscs i molèsties pel subjecte, respectant els seus drets i benestar. També 
va considerar que la capacitat dels investigadors, les instal·lacions i els mitjans disponibles 
eren apropiats per a dur a terme l’estudi. 

Es van seguir els principis ètics nacionals i internacionals d’acord amb el Codi Deontològic i 
la Declaració de Helsinki (Fortaleza, Brasil, octubre de 2019). 

Tal i com s’ha explicat a l’apartat corresponent de l’estudi B, es va presentar un model de 
consentiment informat, en compliment amb les normes de bona pràctica clínica (BPC) i els 
requisits legals locals, per una aprovació i revisió abans d’iniciar l’estudi. Abans d’incloure els 
subjectes a l’estudi, l’IP repassava el full informatiu amb el possible participant i, si aquest hi 
accedia, fi rmava i posava data al document de consentiment informat. L’IP va proporcionar 
una còpia del formulari de consentiment informat fi rmat a cada subjecte i va conservar-ne 
una altra amb els seus arxius. 

METODOLOGIA — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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També es va complir amb la llei de Protecció de Dades, aspecte important que justifica un 
apartat específic.

L’informe favorable del CEIC es va obtenir el 29 de setembre de 2016, tal i com es mostra a la 
següent Figura.

Figura 19. Informe del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica Fundació Hospital Asil de Granollers (2 pàgines)

7_ Memòria econòmica
No hi va haver finançament més que el propi estipendi de l’IP i estipendis dels professionals 
que van ajudar a l’IP.  

Ni els experts col·laboradors ni les usuàries que van participar en l’emplenament d’enquestes 
van rebre cap remuneració econòmica, la seva col·laboració va ser altruista.



95

8_ Protecció i seguretat de les dades. 
Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Per les lleis específiques del marc de la utilització de TIC en salut, l’aspecte de protecció i 
seguretat de dades va resultar ser un punt d’extrema importància en aquest treball. Per aquest 
motiu s’ha volgut fer un apartat diferenciat dels aspectes ètics.

L’IP va garantir la confidencialitat de les dades dels pacients inclosos a l’estudi i va vetllar 
per a que es complís en tot moment l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la llei del 25 de maig de 2018, la nova legislació de la 
Unió Europea sobre dades personals, en concret el Reglament General de Protecció de Dades 
(RGDP) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016.

Amb la fi de garantir la confidencialitat de les dades de l’estudi, només l’IP i el seu equip de 
col·laboradors (en concret el Departament de Sistemes) van tenir accés a les mateixes. La 
confidencialitat de les dades i la identitat dels pacients es va mantenir durant l’estudi i després 
de la finalització del mateix. 

L’IP es va comprometre a recollir, registrar i notificar les dades de forma fidedigna i correcta, 
responent a la seva actualització i qualitat davant d’auditories oportunes. A cada registre, li va 
correspondre un codi que es va associar al seu número d’història clínica. Aquesta associació 
es va establir a una base de dades independent i encriptada i gestionada només per l’IP.

Concretament dins l’Estudi B, l’usuari va ser informat de com poder accedir al qüestionari i 
per poder-lo omplir va haver de disposar d’un usuari i password que li va proporcionar l’IP 
(generat pel Departament de Sistemes). Un cop completada la història clínica online, només 
l’IP va accedir-hi a través de l’Apartat de Serveis Mèdics de la Intranet (amb el seu usuari i 
password) i no podia fer-ne cap modificació.  

L’usuari va ser informat sobre la protecció de dades amb una versió molt discretament reduïda 
de la que s’adjunta en aquest fragment:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic, la FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET garanteix la confidencialitat i la seguretat en el 
tractament de les dades de caràcter personal (nom, cognom i DNI/NIE), necessàries per poder 
formalitzar i enviar el formulari.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic 
a la bústia atencio.ciutadania@fsm.cat

Si no rebem cap comunicació per la vostra part, les vostres dades continuaran a la base de 
dades de la FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET.

L’accés a la seva informació personal quedarà restringit al metge de l’estudi i seus col·laboradors, 
autoritats sanitàries, Comitè Ètic d’Investigació i als monitors i auditors del promotor, que 
estaran sotmesos al deure de secret inherent a la seva professió. Podran accedir a la seva 
informació quan ho necessitin, per comprovar les dades i procediments de l’estudi, però sempre 
mantenint la confidencialitat de les mateixes d’acord amb la legislació vigent.

METODOLOGIA — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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El juny de 2018 es va demanar aplicar la nova llei del 25 de maig de 2018 de la legislació de la 
UE sobre dades personals, en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell del 27 d’ abril de 2016 de Protecció de Dades (RGPD). En realitat, la recollida de 
pacients del grup d’intervenció i control es va donar per finalitzada a finals de maig del 2018, 
motiu pel qual no es va entregar cap full informatiu actualitzat amb aquest paràgraf:  

La seva participació a l’estudi és totalment voluntària i, si decideix no participar, rebrà tota la 
cura mèdica que necessiti i la relació amb l’equip mèdic que l’atén no es veurà afectada.

Des del passat 25 de maig de 2018 és de plena aplicació la nova legislació a la UE sobre les 
dades personals, en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell 
del 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades (RGPD). Per això, és important que conegui la 
següent informació:

 » A més dels drets que ja coneix (accés, modificació, oposició i cancel·lació de dades) ara  
 també pot limitar el tractament de dades que siguin incorrectes, sol·licitar una còpia o   
 que traslladin a un tercer (portabilitat) les dades que vostè ha facilitat per l’estudi.

En acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals 
que s’obtinguin seran les necessàries per cobrir els fins de l’estudi. En cap dels informes de 
l’estudi apareixerà el seu nom, i la seva identitat no serà revelada a cap persona excepte per 
complir amb els fins de l’estudi, i en el cas d’urgència mèdica o requeriment legal.

Qualsevol informació de caràcter personal que pugui ser identificable serà conservada per 
mètodes informàtics en condicions de seguretat per la Dra. Cornet, o per una  institució 
designada per ella. L’accés a aquesta informació quedarà restringit al personal del propi estudi, 
designat a l’efecte, o a altre personal autoritzat que estarà obligat a mantenir la confidencialitat 
de la informació.

D’acord amb la llei vigent, té vostè el dret a l’accés de les seves dades personals; així com, si està 
justificat, té dret a la seva rectificació i cancel·lació. Si així ho desitja, haurà de sol·licitar-ho al 
metge que l’atén en aquest estudi.

D’acord amb la llei vigent, té dret a ser informat de les dades rellevants per la seva salut que 
s’obtinguin en el curs de l’estudi. Aquesta informació se li comunicarà si ho desitja; en el cas 
que prefereixi no ser informat, la seva decisió es respectarà. Si necessita més informació sobre 
aquest estudi, pot contactar amb l’investigador responsable, la Dra. Ariana Cornet del Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Mollet.

Telèfon: 93 563 61 00

 

En el cas de l’Estudi A, l’enquesta era anònima. Igualment, en aquest cas i en el que no era 
anònima (Estudi B), es va utilitzar la plataforma Google Forms per registrar les respostes. 
A aquests resultats, només va tenir-hi accés l’IP i ho gestionava a través del seu correu 
electrònic. Tal i com s’acaba d’explicar, l’lP va garantir la confidencialitat de les dades dels 
pacients inclosos a l’estudi i va vetllar per a que es complís en tot moment l’establert per la 
LOPD 15/1999.
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 9_ Cronograma disseny de l’estudi

Figura 20. Cronograma de l’estudi

 

METODOLOGIA — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari



98



99

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari

G_Resultats 
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G_ Resultats
En primer lloc, tal i com s’ha explicat a l’apartat de Metodologia, estructurarem aquest apartat 
en diferents subapartats per tal de facilitar la lectura de resultats:

1_ Elaboració i validació d’enquesta sobre l’ús de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC) a persones usuàries de l’Hospital de Mollet

2_ Elaboració i validació de la història clínica online

3_ Elaboració i validació d’enquesta per analitzar la satisfacció i coneixement després 
de la primera visita a consultes de sòl pelvià

4_ Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús i familiaritat de les TIC

5_ Estudi B: estudi d’intervenció comparatiu entre l’ús de qüestionari online abans 
de primera visita i la primera visita sense procés previ online

 

1_ Elaboració i validació d’enquesta sobre l’ús de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)   
a persones usuàries de l’Hospital de Mollet

1.1_ Disseny preliminar
El disseny preliminar de l’enquesta recollia totes les preguntes de l’enquesta original dissenyada 
per la Fundació TIC Salut Social, font d’on es va extreure l’enquesta tal i com es detalla a 
l’apartat corresponent de Metodologia:

  Edat.

  Quina és la seva població?

  Ha tingut parts? 

  Si actualment treballa, quina ocupació té.

  Les feines que ha fet o la que fa actualment, requereix fer esforços o aixecar pesos?

  Quins mitjans tecnològics fa servir cada dia/setmana: ordenador, mòbil, tauleta, altres.

  Utilitza Internet: mai, menys de 3 vegades a la setmana, més de 3 vegades a la setmana, cada dia.

  Participa en xarxes socials com ara Twitter/Facebook/Google plus?

  Valori del 0 al 5 la facilitat amb la que utilitza les tecnologies de la informació i comunicació: 

 » 0= molta dificultat

 » 5= molta facilitat

  Si té dificultat en l’ús de les TIC, qui l’ajuda? Ningú, parella, familiars, amics, cuidador, altres.

  Valori del 0 al 5 com creu que la televisió l’ajuda a millorar la seva salut:

 » 0= la televisió no m’ajuda gens a millorar la meva salut

 » 5= la televisió m’ajuda molt a millorar la meva salut
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  Utilitza tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per millorar la seva salut?

  Quin ús en fa?: busco informació de salut, participo en xarxes socials de temàtica sanitària, 
faig gestions administratives (demanar cita prèvia), interactuo amb professionals sanitaris (saber 
resultats, dubtes de tractament)

  Fa servir aplicacions mòbils de salut?

  En cas que faci servir aplicacions mòbils, comparteix aquesta informació amb el seu professional 
de salut?

  Troba que les aplicacions mòbils són útils?

  Confia en la qualitat d’aquestes aplicacions?

  Utilitza algun tipus de tecnologia portable per fer el seguiment del seu estat de salut (braçalet, 
rellotge, altres…)?

  Realitza algun tràmit electrònic en relació a la seva salut?

  Quin tràmit realitza?  

  Si fa algun tràmit electrònic en relació a la seva salut, considera que és fàcil de fer?

  Valori del 0 al 5 la freqüència amb la que consulta informació de salut a Internet?

 » 0= mai consulto

 » 5= sempre consulto

  Si consulta, quan ho fa, abans o després del diagnòstic?

  Valori del 0 al 5 el grau de confiança que li fan les informacions que troba a Internet.

  » 0= gens de confiança

 » 5= molta confiança

  Té alguna manera d’identificar la informació de qualitat?

  Si té manera d’identificar la informació de qualitat, quina és?

  Valoraria positivament que el seu professional de salut el dirigís a informacions d’Internet útils 
i de bona qualitat?

  Comparteix la informació que troba amb el seu professional de salut?

  Actualment el seu professional de salut ja li aconsella consultar alguna informació a Internet?

  Ha trobat discrepàncies entre allò que li diu el professional i el que troba a Internet?

  En cas afirmatiu, qui li dona més fiabilitat?

  Li agradaria tenir accés a la seva informació personal de salut a través d’una contrasenya?

  Li agradaria poder omplir ítems dels seus problemes de salut o antecedents personals mèdics 
en un qüestionari online, abans de la visita?

  Creu que això l’ajudaria a vostè a situar-se abans de la visita i també ajudaria al professional?

  Creu que les tecnologies de la informació i comunicació són una eina útil per millorar l’atenció 
en salut de visites successives i de seguiment?

  Valori del 0 al 5 en quina mesura creu que l’accés a la seva història clínica electrònica que el 
professional fa durant la visita pot millorar l’atenció del moment.

 » 0= no la millora gens

 » 5= la millora molt

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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  Valori del 0 al 5 com creu que seria útil cadascuna d’aquestes opcions: Comunicar-se amb el 
seu professional de salut a través de vídeo-conferència // a través d’un xat // a través de correu 
electrònic // a través d’alguna aplicació en telemedicina.

  » 0= inútil totalment

  » 5= totalment útil

  Creu que és important poder tenir un accés segur a la seva historia clínica personal?

  Ha sentit a parlar de la Història Clínica Compartida de Catalunya (*HCCC)?

  * La HCCC permet que qualsevol centre de salut del sector públic pugui veure la seva informació 
sanitària més rellevant. Ho troba bé?

  * Té la sensació que els professionals de salut atenen millor els usuaris si comparteixen la seva 
informació

  Com veu aquesta sèrie d’aplicacions en els propers anys? Valori del 0 al 5 (posi el número del 
0 al 5 dins de cada casella): Aplicació de les TIC en el sector de la salut // Evolució del mòbil com 
dispositiu per la gestió de la seva salut

 » 0= ho veig amb molta reticència

 » 5= ho veig amb molt optimisme

A l’enquesta original, s’hi van afegir les següents preguntes, ja que en un inici es volia aprofitar 
per determinar el coneixement bàsic de sòl pelvià de les usuàries de l’hospital.

  Coneix quina patologia pot presentar el sòl pelvià femení?

  Sap què vol dir prolapse genital? Si ho sap, expliqui-ho.

  Sap què vol dir incontinència urinària? Si ho sap, expliqui-ho.

  Creu que prolapse i incontinència sempre han de presentar-se junts?

  Pateix de prolapse o incontinència urinària?

 Si vol fer algun comentari sobre el contingut d’aquesta enquesta o sobre alguna opinió 
relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicació i la salut, pot  fer-ho a continuació.

Dels experts que van avaluar l’enquesta, detallats al mateix apartat en qüestió a Metodologia, 
dos van suggerir que malgrat ser aquesta l’enquesta original de la Fundació TIC Salut Social, 
aquesta incloïa massa ítems i que convindria seleccionar un objectiu: coneixement de la 
utilització de les TIC entre les nostres pacients o bé coneixements bàsics de sòl pelvià. I a més 
a més, reduir el número de preguntes del tema escollit.

Aquesta enquesta també va ser avaluada pel Comitè de Recerca i pel CEIC, els membres del 
qual igualment van coincidir en que calia reduir-la substancialment i fer l’elecció d’un dels 
objectius.

Tenint en compte aquestes consideracions, es va procedir a escurçar l’enquesta i centrar-la en 
l’objectiu de conèixer l’ús de les TIC entre les nostres pacients.
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1.2_ Disseny definitiu
La versió definitiva de l’enquesta va ser acceptada pel CEIC i es pot visualitzar en la seva 
totalitat als Annexos (5. Format definitiu Enquestes). 

Figura 21. Enquesta ús TIC (pàgina 1 de 4)
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1.3_ Valoració per part d’usuàries 
Aquest model definitiu va ser avaluat per 10 usuàries de les nostres consultes, les caracte-
rístiques de les quals es mostraran a la següent taula.

Van donar les seves opinions de manera voluntària i anònima a través d’una auxiliar, que va 
entregar l’enquesta i posteriorment la pacient va donar les seves valoracions amb entrevista 
presencial o telefònica feta per l’auxiliar, sobre l’interès i claredat de la mateixa.

Tipus enquesta Número Edat Nivell estudis Professió
Llenguatge (fàcil, 

difícil)
Comprensió (bona, 

insuficient)
TIC 1 72 Primaris incomplets jubilada, mestressa de casa fàcil bona

2 65 Educació secundària dependenta botiga fàcil bona
3 42 FP grau mig ajudant de perruqueria fàcil bona
4 56 Primaris complets atur fàcil bona
5 61 Primaris complets manipuladora fàcil bona
6 68 Primaris complets administrativa difícil bona
7 55 Primaris complets cuinera fàcil bona
8 57 Ensenyaments de batxillerat dependenta botiga fàcil bona
9 54 Primaris incomplets Neteja oficina fàcil bona

10 72 Primaris complets jubilada, teixidora tèxtil fàcil bona

Taula 11. Recull de valoracions enquesta ús TIC (10 usuàries)

 

2_ Elaboració i validació de la història clínica online

2.1_ Disseny preliminar
Tal i com s’ha explicat a l’apartat de Metodologia, la història clínica online es va dissenyar 
combinant les preguntes de la història clínica habitualment utilitzada a la consulta de sòl 
pelvià de l’Hospital de Mollet (hospital de segon nivell) i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (hospital de tercer nivell).

Cal tenir en compte que no es tracta d’una enquesta, sinó d’una història clínica que l’usuari 
omple online abans de la primera visita. 

El recull de les preguntes que finalment es van incloure en aquesta història clínica online es 
mostra a la següent taula:

  Nom // Nombre

  Número història clínica hospital (si el sap) // Número historia clínica hospital (si lo sabe)

  DNI

  Data en que complimenta aquesta història clínica online // Fecha en que complimenta esta 
historia clínica online

  Quant pesa? (en Kg) // Cuánto pesa? (en Kg)

  Quant mesura? (en metres) // Cuánto mide? (en metros).

  Càlcul automàtic de IMC / Cálculo automático IMC
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  Hi ha algú de la seva família que tingui una malaltia important? Especifiqui qui i quina malaltia 
// Hay alguien de su familia que tenga alguna enfermedad importante? Especifique quién y qué 
enfermedad

  Té alguna malaltia neurològica? sí/no …quina? //       
Tiene alguna enfermedad neurológica: sí/no…cuál?

  Té hipertensió? sí/no // Tiene hipertensión? sí/no

  Té malalties pulmonars? sí/no. Quina?// Tiene enfermedades pulmonares? sí/no. Cuál?

  Té diabetis: si/no…tracta amb dieta: sí/no   tracta amb medicació: sí/no… // Tiene diabetis: si/no…
trata con dieta: sí/no… trata con medicación: sí/no….

  Té alguna altra malaltia que no haguem considerat (cardiopatia, músculo-esquelètica, neoplàsia, 
glaucoma…). sí/no… Quina? // Tiene alguna otra enfermedad que no hayamos considerado 
(cardiopatía, neoplasia, músculo-esquelètica; neoplasia; glaucoma). sí/no... Cuál?7

  Té infeccions d’orina de repetició: sí/no   menys de 3 a l’any/més de 3 a l’any// Tiene infecciones 
de orina de repetición: sí/no  menos de 3 al año/más de 3 al año

  Pren medicació: sí/no. Quina medicació? // Toma medicación: sí/no. Cuál?

  Pren concretament algun medicament per la depressió o per dormir? sí/no // Toma concretamente 
alguna medicación para la depresión o para dormir? sí/no.

  Té al·lèrgies a alguna medicació // Tiene alergias a alguna medicación?

  A quina edat va tenir la primera regla de la seva vida // A qué edad tuvo la primera regla de su vida?

  Té regles encara? sí/no // Tiene reglas todavía? sí/no

  Si no té regles, a quina edat va tenir la última regla? // Si no tiene reglas, a qué edad tuvo su 
última regla?

  Si no té regles, fa algun tipus de tractament hormonal per la menopausa? sí/no. Aquest 
tractament hormonal per la menopausa és (marqui):

 » Crema estrògens vaginal

 » Comprimits estrògen oral

 » Pegats transdèrmics d’estrògen

 » Remeis naturals

// Si no tiene reglas, toma algún tipo de tratamiento hormonal para la menopausia? sí/no. Este 
tratamiento hormonal para la menopausia es (marque): 

 » Crema estrógenos vaginal

 » Comprimidos estrógeno oral 

 » Pegados transdérmicos de estrógeno

 » Remedios naturales

  Quants fills nascuts a terme ha tingut (més de 37 setmanes d’embaràs) // Cuántos hijos nacidos 
a término ha tenido (más de 37 semanas de embarazo)

  Ha tingut algun avortament: sí/no Quants? // Ha tenido algún aborto: sí/no. Cuántos?

  Ha tingut algun part prematur (abans de 37 setmanes): sí/no // Ha tenido algún parto prematuro 
(antes de 37 semanas): sí/no

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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  Quant va pesar (en grams) el fill que li va pesar més // Cuánto pesó (en gramos) el hijo que le 
pesó más?

  Fa revisions al ginecòleg (citologia, mamografia): sí/no. Quant ha fet la última? // Hace revisiones 
al ginecólogo (citología, mamografía): sí/no. Cuándo ha hecho la última?

  L’han operat d’histerectomia (li han tret la matriu)? sí/no. Va ser via (marqui):

 » Vaginal.

 » Abdominal

// Le han intervenido de histerectomía (le han sacado la matriz)? sí/no. Fue vía (marque):

 » Vaginal

 » Abdominal

  L’han operat de cistocel o rectocel amb plàsties (caiguda de bufeta o recte)? sí/no. Sap si la 
tècnica va ser:

 » Plàstia clàssica

 » Malla

// La han operado de cistocele o rectocele con plastias (caída de vejiga o recto)? sí/no. Sabe si la 
técnica fue:

 » Plastia clásica

 » Malla

  De que treballa o ha treballat? // De qué trabaja o ha trabajado?

  Considera que ha hagut de fer esforços físics o aixecar pesos a la seva feina habitual? sí/no // 
Considera que ha tenido que realizar esfuerzos físicos levantar pesos en su trabajo habitual? sí/no

  Vostè nota un pes als genitals: sí/no  Quant temps fa? (en anys) // Usted nota un peso en los 
genitales: sí/no. Cuánto tiempo hace que lo nota (años) 

  Vostè té pèrdua d’orina quan fa un esforç com tossir: sí/no Quant temps fa? (en anys). Se li 
escapa (marqui):

 » Gotes

 » Raig

 » Més quantitat

Se li escapa amb (marqui):

 » Esforç intens (saltar, tossir, estornudar)

 » Esforç mitjà (córrer, ajupir-se)

 » Esforç lleu (caminar, aixecar-se de la cadira)

// Usted tiene pérdida de orina cuando hace un esfuerzo al toser : sí/no. Cuánto tiempo hace que 
le ocurre (años). Se les escapa (marque):

 » Gotas

 » Chorro

 » Más cantidad

Se le escapa con (marque):

 » Esfuerzo intenso (saltar, toser, estornudar)

 » Esfuerzo medio (correr, agachar-se)

 » Esfuerzo leve (caminar, levantarse de la silla)
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  Vostè, a vegades, té ganes d’orinar i ha de córrer al bany notant com se li escapa l’orina abans 
d’arribar al bany? sí/no Quant temps fa? (en anys). Se li escapa (marqui):

 » Gotes

 » Raig

 » Més quantitat

// Usted, a veces, tiene ganas de orinar i tiene que correr al baño notando como se le escapa la 
orina antes de llegar al baño? sí/no. Cuánto tiempo hace? (años). Se les escapa (marque):

 » Gotas

 » Chorro

 » Más cantidad

  Durant el dia, pot aguantar més de dues hores sense anar al lavabo? sí/no // Durante el día 
puede aguantar más de dos horas sin ir al baño? sí/no

  Amb quina freqüència va a fer pipi durant el dia (en hores) // Con qué frecuencia va a hacer pipi 
durante el día (en horas)

  Se li escapa orina quan dorm sense que se n’adoni? sí/no // Se le escapa orina cuando duerme 
sin que se de cuenta? sí/no

  Es desperta quan dorm per ganes d’orinar i ha d’aixecar-se a fer-lo? sí/no. Quantes vegades a 
la nit?

//Se despierta cuando duerme por tener ganas de orinar i se levanta a hacerlo? sí/no. Cuántas 
veces por la noche?

  Té dolor a la zona genital, en general? // Tiene dolor en la zona genital, en general?

  Té escapaments anals? sí/no. Té escapaments de gas? sí/no. Té escapaments de femta? sí/no

// Tiene fuga anal? sí/no. Tiene fugas de gas? sí/no. Tiene fuga de heces? sí/no.

  Porta algun mètode de protecció per no mullar la roba interior? sí/no. 

El porta (marqui):

 » Per prevenció (per si de cas se li escapa)

 » Per necessitat (el mulla)

El mètode és (marqui):

 » Salva-slip 

 » Compresa

 » Bolquer

// Lleva algún método de protección para no mojar la ropa interior? sí/no.

Lo lleva (marque):

 » Por prevención (por si a caso se les escapa)

 » Por necesidad (lo moja)

El método es (marque):

 » Salva-slip 

 » Compresa

 » Pañal

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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  Li costa començar una micció (li costa començar a fer pipi?): sí/no // Le cuesta empezar una 
micción (le cuesta empezar a hacer pipi?): sí/no

El seu raig miccional es (marqui):

 » Normal

 » Dèbil/entretallat

 » Dificultat per micció

 » Buidament incomplet

// Su chorro al orinar es (marque):

 » Normal

 » Débil/entrecortado

 » Dificultad en micción

 » Vaciamiento incompleto

  Quina ingesta de líquids fa habitualment (marqui amb una creu)?

 » Normal/ 1,5-2 litres al dia 

 » Alta/ més de 2 litres al dia

 » Baixa/ menys d’1,5 litres al dia

// Qué ingesta de líquidos hace habitualmente (marque): 

 » Normal/ 1,5-2 litres al dia

 » Alta/ més de 2 litres al dia

 » Baixa/ menys d’1,5 litres al dia

  Sol beure begudes excitants (cafè, te, coca-cola)? sí/no. Marqui:

 » Diàriament

 » Mensualment

 » Esporàdicament

 » Mai

//Suele beber bebidas excitantes (café, té, coca-cola)? sí/no. Marque:

 » Diariamente

 » Mensualmente

 » Esporádicamente

 » Nunca

  Considera útil a ver contestat aquestes preguntes abans de la visita amb el seu especialista? sí/
no // Considera útil haber contestado estas preguntas antes de la visita con su especialista?

  Li han resultat clares i comprensibles les preguntes? sí/no

// Le han resultado claras y comprensibles las preguntas? sí/no

NOTA FINAL: Complementi els següents qüestionaris adjunts i consulti la informació 
addicional que se li adjunta sobre la patologia de sòl pelvià.

// Complemente los siguientes cuestionarios adjuntos y consulte la información adicional 
que se le adjunta sobre la patología de suelo pélvico.
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Immediatament després de les preguntes detallades, s’adjunten les preguntes dels qüestionaris 
test de Sandvick i ICQSF.

TEST DE SEVERITAT DE LA INCONTINÈNCIA DE SANDVICK

  Amb quina freqüència perd orina (entre parèntesi puntuació): 

 » Menys d’un cop a mes  (1)

 » Una o diverses vegades al mes Puntuació  (2)

 » Una o diverses vegades a la setmana  (3)

 » Tots els dies i/o nits  (4)

  Quina quantitat d’orina perd:

 » Gotes o una mica  (1)

 » Una quantitat moderada  (2)

 » Molta quantitat  (3)

Interpretació (Multiplicar la puntuació obtinguda en cada una de les preguntes)

 » 1-2: IU lleu

 » 3-6: IU moderada

 » 8-9: IU greu

 » 12: IU molt greu

QÜESTIONARI D’INCONTINÈNCIA URINÀRIA ICQ-SF

  Amb quina freqüència perd l’orina ? (entre parèntesi puntuació)

 » Mai (0)

 » Un cop a la setmana (1)

 » 2-3 vegades a la setmana (2)

 » Un cop al dia (3)

 » Diverses vegades al dia (4)

 » Contínuament (5)

  Indiqui la seva opinió sobre la quantitat d’orina que vostè creu que se li escapa, és a dir, la 
quantitat d’orina que perd habitualment (tant si porta protecció com si no)

 » No se m’escapa gents (0)

 » Molt poca quantitat (2)

 » Una quantitat moderada (4)

 » Molta quantitat (6)

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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  En quina mesura aquestes fuites d’orina que té, han afectat la seva vida diària (marqui número 
entre el 0 -res- i el 10 -molt-)

  Quan perd orina ? Assenyali tot el que li passa a vostè

 » Mai

 » Abans d’arribar al vàter

 » En tossir o esternudar

 » Mentre dorm

 » En realitzar esforços físics/exercici

 » Quan acaba d’orinar i ja s’ha vestit

 » Sense motiu evident

 » De forma contínua

A través del Departament de Sistemes de l’hospital, es va crear un link a través del qual les 
usuàries podien accedir a la maqueta online d’aquesta història clínica que conté aquestes 
preguntes.

2.2_  Instruccions per facilitar l’ompliment d’aquesta història
A les pacients se’ls va entregar un document PowerPoint imprès per tal que poguessin seguir 
els passos per accedir a l’enquesta (en català i castellà) o bé se’ls enviava un mail informatiu 
amb les mateixes instruccions adjuntes.

Les instruccions adjuntes estaven en ambdós idiomes.

Figura 22. Format mail que s’envia a les pacients que accepten rebre la informació per aquesta via
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Figura 23. Manual d’instruccions que s’entrega en paper o via mail per poder accedir a la història clínica online

Figura 24. Manual d’instruccions que s’entrega en paper o via mail per poder accedir a la història clínica online

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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2.3_ Disseny definitiu 
La pàgina web de l’hospital és https://www.fsm.cat/web/

Dins la pàgina web, a l’apartat Àrea professional es pot visualitzar l’accés al Qüestionari de 
sòl pelvià.

Figura 25. Accés a la història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

L’usuari, a través del nom d’usuari (Mollet) i contrasenya (2017), podia accedir a l’enquesta, 
seleccionant prèviament l’idioma.

Figura 26. Accés a usuari i contrasenya dins la pàgina web de l’hospital

Figura 27. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital
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Figura 28. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

Figura 29. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

Figura 30. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital
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Figura 31. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

Figura 32. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

Figura 33. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital
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Figura 34. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

Figura 35. Història clínica online dins la pàgina web de l’hospital

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari



116

Finalment, abans o després de l’emplenament de la història clínica online i els qüestionaris, 
l’usuari podia accedir a les icones seguidament detallades per accedir a informació bàsica de 
sòl pelvià:

Figura 36. Accés als links informatius dins la pàgina web de l’hospital
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DEFINICIONS PATOLOGIA BÀSICA 
DE SOL PELVIÀ
IUE (incontinència urinària d’esforç): 
Pèrdua involuntària d’orina amb esforç 
o exercici (o amb la tos o esternut)

IUU (incontinència urinària d’urgència):
Percepció de la pèrdua involuntària d’orina 
acompanyada o immediatament 
precedida d’urgència.

IUM (incontinència urinària mixta):
Percepció de la pèrdua involuntària d’orina 
associada tant a la urgència com a l’esforç.

Prevalença IUE: 33,1% dones / 7,9% homes

Prevalença IUU: 16,7% dones / 10,4% homes

Figura 37. Detall link informatiu 
informació bàsica de sòl pelvià

 

Figura 38. Detall link informatiu circuit habitual de consulta de sòl pelvià
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2.4_ Recepció de respostes per part de l’IP
l’IP podia accedir a les respostes a través de la intranet, sense poder-les modificar. Cal detallar 
que si l’IP no feia l’accés amb el navegador web Google Chrome, les històries complimentades 
no es podien veure correctament (algunes respostes es veien en blanc). Això va ser motiu de 
pèrdues, com s’especificarà posteriorment.

Figura 39. Accés dins carpeta sòl pelvià per part de l’IP dins la intranet de l’hospital

Aquí es mostra l’accés de l’IP a les històries respostes online, a mesura que les anava rebent 
(s’ha amagat la informació confidencial relativa a dades personals)

Figura 40. Accés a respostes de les enquestes per part de l’IP dins la intranet de l’hospital
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I es pot veure un exemple d’història clínica complimentada (de nou s’ha amagat la informació 
confidencial relativa a dades personals):

Figura 41. Exemple d’història clínica emplenada

Abans de la primera visita presencial, l’IP omplia la plantilla Word de la història clínica online 
amb les respostes de cada pacient i les guardava al document Word amb la identificació de 
cada pacient. D’aquesta manera les podia transcriure al curs clínic prèviament a la primera 
visita, on les contrastava amb l’usuari i sobre la qual feia les modificacions pertinents o acabava 
d’omplir els buits que la pacient no havia emplenat.

Del registre d’històries online emplenades, n’hi ha 55. La primera n’és una de prova per una 
voluntària, familiar de l’informàtic que va fer el disseny. 2 dels registres són proves realitzades 
per l’informàtic, ja que en un moment donat vam tenir dos usuàries que haurien estat dins del 
grup d’intervenció però les seves històries clíniques no van quedar correctament registrades. 
Després d’aquestes dues proves, totes les usuàries acceptades dins del grup d’intervenció van 
tenir les seves històries registrades sense cap incidència.

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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3_ Elaboració i validació d’enquesta per analitzar la 
satisfacció i coneixement després de la primera visita 
a consultes de sòl pelvià

3.1_ Disseny preliminar
El disseny preliminar de l’enquesta recollia una primera part de preguntes relacionades amb 
les TIC, una segona part de preguntes relacionades amb la satisfacció de la primera visita 
i, finalment, una tercera part amb preguntes relacionades amb els coneixements sobre la 
patologia: 

  Edat.

  Quina és la seva població?

  Ha tingut parts?

  Si actualment treballa, quina ocupació té.

  Les feines que ha fet o la que fa actualment, requereix fer esforços o aixecar pesos?

  Quins mitjans tecnològics fa servir cada dia/setmana: ordenador, mòbil, tauleta, altres.

  Utilitza Internet: mai, menys de 3 vegades a la setmana, més de 3 vegades a la setmana, cada dia.

  Participa en xarxes socials com ara Twitter/Facebook/Google plus?

  Valori del 0 al 5 la facilitat amb la que utilitza les tecnologies de la informació i comunicació: 

 » 0= molta dificultat

 » 5= molta facilitat

  Si té dificultat en l’ús de les TIC, qui l’ajuda? Ningú, parella, familiars, amics, cuidador, altres.

  Ha utilitzat la historia clínica online abans de la primera visita de sòl pelvià a l’hospital?

» OMPLI AQUESTA PÀGINA NOMÉS SI VOSTÈ HA UTILITZAT LA HISTÒRIA CLÍNICA    
ONLINE ABANS DE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL DE SÒL PELVIÀ QUE HA REALITZAT AVUI.

   Referent a la història clínica on –line, valori del 0 al 5 la satisfacció en quant a (posi el   
 número del 0 al 5 dins de cada casella):

 » 0= gens satisfet

 » 5= molt satisfet

  L’eina resulta comprensible

  L’eina és còmode d’utilitzar

  L’eina és fàcil d’utilitzar

  He necessitat ajuda per fer servir l’eina

  L’eina li ha permès conèixer millor la seva patologia

  L’eina li ha permès adquirir coneixements sobre la seva patologia

  L’eina dona lloc a una comunicació i seguiment més àgil amb els professionals referents  
    de la seva patologia

  L’eina complementa la primera visita presencial a l’hospital



121

  L’eina potencia la col·laboració entre pacients i professionals

  Està satisfet amb l’ús d’aquesta història clínica online

  Creu que haver realitzat aquesta història clínica online facilita la feina al professional sanitari?

  Creu que haver realitzat aquesta història clínica online el fa més conscient de la seva malaltia i 
l’implica més?

» A PARTIR D’AQUESTA PÀGINA, OMPLI INDEPENDENTMENT DE SI VOSTÈ HA UTILITZAT LA 
HISTÒRIA CLÍNICA ONLINE ABANS DE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL DE SÒL PELVIÀ.

L’OBJECTIU ÉS AVALUAR LA SATISFACCIÓ DESPRÉS D’AQUESTA VISITA.

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, ha rebut informació clara sobre 
la seva malaltia?

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, ha rebut informació clara sobre 
els factors de risc o causes que poden provocar la seva malaltia?

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, ha rebut informació clara sobre 
les solucions conservadores (solucions que no requereixin passar per quiròfan) de la seva malaltia?

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, ha rebut informació clara sobre 
les solucions quirúrgiques de la seva malaltia?

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 la seva percepció 
de temps dedicat a la visita 

 » 0= temps dedicat totalment insuficient

 » 5= temps dedicat per sobre de les meves expectatives

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 quina és la seva 
percepció de l’estrès del professional sanitari en la primera visita?

 » 0= he trobat que el professional estava còmode i tranquil

 » 5= he trobat que el professional estava molt estressat

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 quina és la seva 
percepció de la rapidesa amb que el professional sanitari l’ha atès?

 » 0= visita amb el ritme esperat

 » 5= visita amb massa rapidesa

  Referent a la primera visita de sòl pelvià que ha realitzat avui, sap quants minuts ha estat a dins 
de la consulta? Si ho sap o en té una idea aproximada, escrigui-ho

  Coneix quina patologia pot presentar el sòl pelvià femení?

  Pateix de prolapse o incontinència urinària?

  Sap què vol dir prolapse genital? Si ho sap, expliqui-ho

  Sap què vol dir incontinència urinària? Si ho sap, expliqui-ho

  Creu que prolapse i incontinència sempre han de presentar-se junts?

  Sap quin tipus de prolapse pot presentar? Si ho sap, expliqui-ho

  Sap quins tipus d’incontinència urinària existeixen? Si ho sap, expliqui-ho

  Havia consultat per aquest problema al centre d’atenció primària o ASSIR?

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari



122

  Sap per què l’han derivat a l’hospital? Expliqui perquè creu que l’han derivat a l’hospital

  Sap quines proves li han demanat o li podrien demanar per avaluar la seva patologia

  Creu que totes les incontinències d’orina es poden solucionar amb intervenció quirúrgica

  Sap quins possibles tractaments mèdics o conservadors (que no requereixin passar per 
quiròfan) té la seva patologia?

  Sap què és un pessari? Si ho sap, expliqui-ho

  Té clar que el primer pas de tractament hauria de ser sempre el tractament conservador

  S’ha quedat amb una idea del tipus d’intervencions que poden solucionar la seva patologia

  Seria capaç de descriure alguna intervenció quirúrgica, si és que avui li han explicat alguna? Si 
és capaç, expliqui-la resumidament

  Creu que una malla pot solucionar qualsevol tipus dels problemes que presenta?

  Si vol fer algun comentari sobre el contingut d’aquesta enquesta o sobre alguna opinió 
relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicació i la salut, pot fer-ho a continuació. 

  Agraïm l’esforç i confiança dipositada en nosaltres.

Els experts que van avaluar l’enquesta van recomanar que se centrés exclusivament en 
la satisfacció i coneixements de la visita, deixant al marge les preguntes introductòries 
relacionades amb ús de TIC.

Aquesta enquesta també va ser avaluada pel Comitè de Recerca i pel CEIC, que també van 
coincidir en que calia reduir l’enquesta i centrar-la en l’avaluació de la primera visita i escollir 
les preguntes més rellevants.

Tenint en compte aquestes consideracions, es va procedir a escurçar l’enquesta i obtenir la 
versió definitiva.
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3.2_ Disseny definitiu
La versió definitiva de l’enquesta va ser acceptada pel CEIC i es pot visualitzar en la seva 
totalitat als Annexos (5. Format definitiu Enquestes). 

Figura 42. Enquesta satisfacció i coneixement després de primera visita (pàgina 1 de 5)
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3.3_ Valoració per part d’usuàries 
Aquest model defi nitiu va ser avaluat per 10 usuàries de les nostres consultes, les característiques 
de les quals es mostraran a la següent taula.

Van donar les seves opinions de manera voluntària i anònima a través d’una auxiliar, que va 
entregar l’enquesta i posteriorment la pacient va donar les seves valoracions amb entrevista 
presencial o telefònica feta per l’auxiliar, sobre l’interès i claredat de l’enquesta.  

Tipus enquesta Número Edat Nivell estudis Professió
Llenguatge (fàcil, 

difícil)
Comprensió (bona, 

insuficient)
Satisfacció 1 59 Educació secundària capataz empresa distribució medicaciófàcil bona

2 46 FP grau superior Interiorista fàcil bona
3 65 Educació secundària monitora de menjador fàcil bona
4 64 Primaris complets dependenta sabateria fàcil bona
5 57 FP grau mig administrativa auto-escola fàcil bona
6 71 Primaris incomplets jubilada, treballs al camp i serveis a casesdifícil insuficient
7 71 Primaris incomplets jubilada, treballs a fàbrica i neteja difícil bona
8 66 Primera etapa educació secundària jubilada, mestressa de casa fàcil insuficient
9 48 Ensenyaments de batxillerat dependenta; actualment IPA (incapacitat permanent absoluta)fàcil bona

10 51 Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàlegfuncionària administració local fàcil bona 

Taula 12. Recull de valoracions enquesta després de primera visita (10 usuàries)

4_ Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús i 
familiaritat de les TIC 
Es van obtenir, fi nalment, 400 enquestes distribuïdes entre les pacients que acudien a 
Urgències per patologies de ginecologia, consulta de sòl pelvià, Gabinets-Urodinàmia i 
consulta d’Ecografi es. 

4.1_ Descripció de la mostra 
La mitjana d’edat de la mostra va ser de 53,9 (DE 12,64) anys, amb un mínim de 21 anys i 
màxim de 86 anys. Les poblacions d’on provenien les pacients van ser majoritàriament de 
Mollet (36,5%), Santa Perpètua de Mogoda (12,8%), Parets (11,8%) i La Llagosta (11,3%). Pel 
que fa a nivell d’estudis, 22,2% tenien la primera etapa de l’educació secundària, 21,2% tenien 
els estudis primaris complets i 18% primaris incomplets.

Es mostren, a continuació, les fi gures que resumeixen les característiques de la mostra pel que 
fa a procedència i nivell d’estudis.

Figura 43. Població
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Figura 44. Nivell d’estudis 

4.2_ Ús de TIC
El dispositiu més consultat va ser el mòbil. Un 52,6% utilitzava Internet cada dia. Un 15,3% 
no tenien facilitat per la utilització de TIC mentre que un 28,5% ho trobaven molt fàcil.

Es mostra, a continuació, les taules i fi gures que fan referència a l’ús de TIC.

Figura 45. Mitjans tecnològics utilitzats diàriament o setmanalment

Figura 46. Freqüència d’utilització dels mitjans tecnològics
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Figura 47. Facilitat per l’ús de les TIC

4.3_ Ús de TIC i salut (usuari i professional)
Es mostra, a continuació, l’ús de TIC que feien servir els usuaris, relacionat amb la salut. 

Figura 48. Utilització de TIC en relació a la salut

Figura 49. Usos específics de TIC en relació a la salut
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Figura 50. Freqüència de consulta d’informacions de salut a Internet

Figura 51. Consulta d’informacions de salut abans o després de la visita

Figura 52. Grau de confiança de les informacions de salut a Internet
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Figura 53. Valoració sobre la possibilitat que el professional doni informacions de salut d’Internet

Figura 54. Percentatge d’informació de salut trobada a Internet compartida amb el professional

 

Figura 55. Percentatge de professionals que ja donen informacions de salut d’Internet
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Figura 56. Valoracions sobre possibilitats TIC entre professional i usuari
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5_ Estudi B: estudi d’intervenció comparatiu entre l’ús 
de qüestionari online abans de la primera visita i la 
primera visita sense procés previ online
Inicialment, per una banda, es van reclutar 52 pacients al grup d’intervenció, entre les quals 
va haver 17 pèrdues: 

 » 2 pacients havien emplenat la història clínica online però aquestes no van quedar   
 registrades per problemes del navegador web utilitzat.

 » 15 pacients, una vegada atribuïdes al grup d’intervenció segons ordre de distribució  
 d’agenda (senars), denegaven la realització de la història clínica online malgrat s’oferís  
 l’ajuda de fer-ho al mateix hospital uns dies abans.

D’aquestes primeres 52 pacients del grup d’intervenció, 11 (21,2%) van rebre la informació 
per mail. A les 41 (78,8%) restants se’ls va entregar presencialment, acompanyades algunes 
d’elles d’algun familiar (fill/a o parella). 

Posteriorment es van haver d’afegir 17 pacients (motiu que va dilatar el temps de reclutament 
de les pacients del grup d’intervenció per poder obtenir la mida fixada inicialment). D’aquestes 
17, 16 (94,2%) pacients van acceptar rebre la informació per mail.

Per l’altre banda, es van reclutar 53 pacients al grup control, de les quals es va excloure una 
pacient (pacient sordmuda; es va considerar que les característiques intrínseques al seu tipus 
de visita podrien haver provocat una visita més llarga donat la particularitat de la comunicació 
amb ella). Per tant, un total de 104 pacients: 

Figura 57. Diagrama d’inclusió de pacients a l’estudi B



131

5.1_ Descriptiu de característiques generals de les participants   
(anàlisi univariant)
La mitjana d’edat de totes les pacients que van participar a l’estudi va ser de 62,3 (DE 11,1) anys.

La majoria d’usuàries provenien de la població de Mollet del Vallès (37,5%), Santa Perpètua 
de Mogoda (19,2%) i per últim, La Llagosta (15,4%). 

Figura 58. Població de totes les participants

61 de les 104 usuàries (58,7%) que van participar tenien un nivell d’estudis primaris complets 
(20,2%) o incomplets (38,5%). Només 9 usuàries (8,6%) tenien estudis universitaris de primer 
o segon cicle o estudis encara més superiors.

Figura 59. Nivell d’estudis de totes les participants
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5.2_ Descriptiu d’ítems d’utilització i satisfacció de la història clínica online 
en el grup d’intervenció (anàlisi univariant)
La mitjana d’edat del grup d’intervenció va ser de 60,02 anys. D’aquest grup de 52 (grup 
que va utilitzar l’eina TIC Història Clínica online), 50 usuàries (96,2%) van considerar útil 
contestar les preguntes abans de la seva visita amb l’especialista.

Seguidament s’estructuren, a través de gràfi cs, els resultats en quant a satisfacció en l’ús de 
l’eina, considerant que el número 5 és el nivell més alt de satisfacció i el 0 el nivell més baix.
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Figura 60. Nivell de comprensió de la història clínica online
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Figura 61. Nivell de comoditat de la història clínica online
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Figura 62. Valoració sobre si l’eina permet conèixer millor la malaltia
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Figura 63. Valoració sobre si l’eina permet conèixer millor la malaltia
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Figura 64. Valoració sobre si l’eina permet millorar la comunicació amb el professional
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Figura 65. Valoració sobre si l’eina complementa la primera visita presencial
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Figura 66. Valoració sobre si l’eina potencia la col·laboració entre usuaris i professionals

20 usuàries de les 52 van necessitar ajuda per utilitzar l’eina (38,5%).

El 100% de pacients va considerar que haver realitzat aquesta història online facilitava la feina 
al professional sanitari. 42 de les usuàries (80,8%) creien que haver realitzat aquesta història 
online les feia ser més conscients de la seva malaltia i més implicades en aquesta.
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Figura 67. Valoració sobre si l’eina augmenta la implicació en la malaltia
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5.3_ Descriptiu d’ítems de satisfacció després de primera visita en el total 
d’usuàries (anàlisi univariant) i comparatiu entre el grup d’intervenció i el 
grup control (anàlisi bivariant)
S’adjunten, seguidament, els gràfi cs sobre ítems de satisfacció després de la primera visita.

94,20% 96,20%

3,80% 0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%

G. Control G. Intervenció

CLAREDAT INFORMACIÓ  
FR/CAUSES/SOLUCIONS CONSERVADORES I  

QUIRÚRGIQUES SOBRE MALALTIA

Si No

95,2%

1,9% 2,9%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Si No Pèrdues

CLAREDAT INFORMACIÓ  
FR/CAUSES/SOLUCIONS CONSERVADORES I  

QUIRÚRGIQUES SOBRE MALALTIA

Figura 68. Claredat informació total usuàries i comparació entre grups 
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Figura 69. Percepció temps dedicat a la visita total usuàries i comparació entre grups
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Figura 70. Percepció de l’estrès del professional total usuàries i comparació entre grups
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Figura 71. Percepció rapidesa total usuàries i comparació entre grups

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari



136

Com es veu a la següent taula, no es va trobar cap diferència estadísticament signifi cativa 
entre els dos grups. 

Satisfacció
G. Control G. Intervenció p

Claredat informació
Si 49 (94,2%) 50 (96,2%) 0,31

No 2(3,8%) 0 (0%)
Percepció del temps dedicat a la visita

1,2,3 3 (5,8%) 3 (5,8%) 0,631
4,5 49 (94,2%) 49(94,2%)

Percepció estrés del professional
0,1,2,3 38 (73,1%) 43 (82,7%) 0,172

4,5 14(26,9%) 9 (17,3%)
Percepció de la rapidesa en l'atenció

0,1,2,3 48 (92,3%) 47 (94,0%) 0,522
4,5 4(7,7%) 3 (6,0%)

Taula 13. Resum de diferències de satisfacció entre grups i valors p. En els casos que no es complien les 
condicions d’aplicació de la prova estadística de Chi quadrat, es va aplicar la prova de Fisher. En alguns
casos es va agrupar subcategories per comprovar que no hi haguessin canvis.

5.4_ Descriptiu sobre temps de primera visita en el total d’usuàries (anàlisi 
univariant) i anàlisi comparatiu entre el grup d’intervenció i el grup control 
(anàlisi bivariant)
En primer lloc, malgrat que la variable temps percebut i temps real mesurat podrien 
interpretar-se com a dades relacionades amb la satisfacció, s’ha cregut necessari separar-les 
en un apartat diferent. Es considera rellevant anotar que el temps mitjà real (mesurat) de les 
104 primeres visites va ser de 20,2 minuts, mentre que el temps mitjà percebut per les pacients 
va ser de 15,7 minuts. Com es mostra a la següent gràfi ca, es podrà veure el desglossament 
dels temps de visita percebuts pel total d’usuàries: 
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Figura 72. Percepció temps dins la consulta total usuàries

El temps de visita mitjà real i mesurat al grup d’intervenció va ser de 19,3 (DE 4,96) min i de 
21,19 (DE 4,62) min al control. Aquesta diferència no va ser estadísticament signifi cativa. La 
percepció del temps dedicat a la primera visita va ser molt semblant als dos grups, 15,86 (DE 
4,3) min al grup d’intervenció i 15,5 (DE 5,4) min al control.
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G. Control (n=52) G. Intervenció (n=52) p
Temps real mesurat de visita µ(DE) 21,192 (4,62) 19,36 (4,96) 0,055

G. Control (n=46) G. Intervenció (n=44) p
Temps percebut de visita µ(DE) 15,5 (5,386) 15,86 (4,289) 0,727

Taula 14. Diferències de temps entre grups

5.5_ Homogeneïtat entre grup d’intervenció i grup control (anàlisi bivariant)

G. Control (n=52) G. Intervenció (n=52) p
Edat µ(DE) 64,5 (9,0) 60,02 (12,5) 0,038

G. Control (n=48) G. Intervenció (n=51) p
Nivell d'estudis

Amb estudis 25 (52,1%) 34 (66,7%) 0,13
Sense primària 23 (47,9%) 17(33,3%)

Taula 15. Homogeneïtat entre grups per edat i estudis

La mitjana d’edat del grup d’intervenció va ser de 60,02 (DE 12,5) anys i la del grup control 
de 64,5 (DE 8,96) essent aquesta diferència d’edat signifi cativa (0,038).

No va haver-hi diferència estadísticament signifi cativa entre ambdós grups respecte el nivell 
d’estudis. El 33,3% de les pacients del grup d’intervenció no tenien educació primària, mentre 
que al grup control aquesta proporció va ser de 47,9%.

5.6_ Descriptiu d’ítems de coneixement després de primera visita en el total 
d’usuàries (anàlisi univariant) i comparatiu entre el grup d’intervenció i el 
grup control (anàlisi bivariant)
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Figura 73. Coneixement problemes sòl pelvià total usuàries i comparació entre grups
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Figura 74. Autopercepció de malaltia total usuàries i comparació entre grups
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Figura 75. Defi nició prolapse genital total usuàries i comparació entre grups
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Figura 76. Defi nició d’incontinència urinària total usuàries i comparació entre grups
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Figura 77. Percepció de simultaneïtat POP i IU total usuàries i comparació entre grups
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Figura 78. Coneixement del tipus de prolapse total usuàries i comparació entre grups
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Figura 79. Coneixement del tipus d’IU total usuàries i comparació entre grups
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Figura 80. Coneixement i comprensió de les proves sol·licitades total usuàries i comparació entre grups
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Figura 81. Percepció de solució quirúrgica per tot tipus d’IU total usuàries i comparació entre grups
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Figura 82. Coneixement i comprensió de tractaments mèdics o conservadors total usuàries 
i comparació entre grups
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Figura 83. Coneixement del pessari total usuàries i comparació entre grups
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Figura 84. Coneixement i comprensió de tractaments quirúrgics total usuàries i comparació entre grups
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Figura 85. Capacitat per poder resumir cirurgia explicada total usuàries i comparació entre grups 

Com es veu a la següent taula, els ítems en els que es va trobar una diferència estadísticament 
signifi cativa a favor del grup que havia omplert el qüestionari online abans de la primera visita 
van ser: defi nició de prolapse genital, defi nició d’incontinència urinària i coneixement dels 
tipus d’IU. És a dir, les pacients del grup d’intervenció defi nien més correctament el concepte 
de prolapse genital i d’incontinència urinària i coneixien millor els tipus d’incontinència 
urinària. També va ser signifi cativa la percepció afi rmativa de simultaneïtat de POP i IU al 
grup d’intervenció. En alguns casos es van haver d’agrupar subcategories (resposta correcta + 
aproximada) i en d’altres es van haver d’excloure les no respostes.
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Coneixement
G. Control G. Intervenció p

Coneixement dels problemes del Sòl Pelvià Femení
Si 33 (63,5%) 42(80,8%) 0,144

No 15(28,8%) 8(15,4%)
Auto-percepció de malaltia (POP o IU)

Si 37 (71,2%) 40(76,9%) 0,385
No 12(23,1%) 7(13,5%)

Definició de Prolapse Genital
Resposta correcta 9 (17,3%) 20 (38,5%) 0,04

Resposta aproximada 10 (19,2%) 5(9,6%)
No sap / No contesta 33(63,5%) 27(51,9%)

Definició d'incontinència urinària
Resposta correcta 29 (55,8%) 43 (82,7%) 0,003

Resposta aproximada 2 (3,8%) 1(1,9%)
No sap / No contesta 21(40,4%) 8(15,4%)

Percepció de simultaneïtat de POP i IU

Si 2 (3,8%) 11 (21,2%) 0,013
No 35(67,3%) 31 (59,6%)

Coneixement dels tipus de prolapse
Resposta correcta 1 (1,9%) 5 (9,6%) 0,277

Resposta aproximada 5 (9,6%) 5(9,6%)
No sap / No contesta 46(88,5%) 42(80,8%)

Coneixement dels tipus d'IU
Resp correcta 1 (1,9%) 6 (11,5%) 0,001

Resp aproximada 2 (3,8%) 9(17,3%)
No sap / No contesta 49(94,2%) 37(71,2%)

Coneixement i comprensió de les proves sol.licitades
Si 37 (71,2%) 45 (86,5%) 0,125

No 10(19,2%) 5 (9,6%)
Percepció de solució quirúrgica possible per tot tipus d'IU

Si 12 (23,1%) 12 (23,1%) 0,951
No 34(65,4%) 35 (67,3%)

Coneixement i comprensió de tractaments mèdics o conservadors
Si 24 (46,2%) 33 (63,5%) 0,168

No 22(42,3%) 17 (32,7%)
Coneixement del pesari

Resposta correcta 12 (23,5%) 13 (25,5%) 0,5
No sap / No contesta (inclosa Resposta afirmativa sense fer descripció) 39(76,5%) 38(74,5%)

Coneixement i comprensió de tractaments quirúrgics
Si 34 (65,4%) 39 (75,0%) 0,524

No 14(26,9%) 12 (23,1%)
Capacitat per poder resumir cirurgia explicada

Resposta correcta 10 (19,2%) 15 (28,8%) 0,8918

No sap / No contesta (inclosa Resposta afirmativa sense fer descripció) 42(80,8%) 37(71,2%)

Taula 16. Resum de diferències de coneixement entre grups i valors p.

Pel que fa a la definició de prolapse genital, va haver-hi una diferència de l’11% entre les 
respostes correctes del grup d’intervenció respecte el control, IC 95% (-0,30 - 0,07). Respecte 
la definició d’incontinència urinària, la diferència a favor del grup d’intervenció va ser de 
del 25%, IC 95% (-0,41 - -0,08). La diferència en el coneixement de tipus d’IU va ser també 
favorable al grup intervenció, sent del 23%, IC 95% (-0,34 – 0,09).

La percepció de simultaneïtat d’IU i POP va tenir una diferència del 20% a favor del grup 
d’intervenció, IC 95% (-0,36 – 0,06).

5.7_ Diferències entre número de visites fins a primer tractament entre 
grup d’intervenció i grup control (anàlisi bivariant)
Entre els dos grups,  es va comparar quantes visites feien falta per iniciar un tractament ja fos 
conservador o quirúrgic.

RESULTATS — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari
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G.INTERVENCIÓ/ 
G.CONTROL

Número visites  abans 
de 1r tractament

INT1 2
CONTROL1 2
INT2 2
CONTROL 2 2
INT3 2
CONTROL3 1
INT4 2
CONTROL 4 2
INT5 2
CONTROL 5 3
INT6 2
CONTROL 6 3
INT7 2
CONTROL 7 0
INT8 1
CONTROL 8 2
INT9 1
CONTROL 9 2
INT10 1
CONTROL 10 2
INT11 2
CONTROL 11 2
INT12 0
CONTROL 12 3
INT13 2
CONTROL 13 1
INT14 3
CONTROL 53 (control 14) 2
INT 15 2
CONTROL 15 2
INT 16 3
CONTROL 16 1
INT 17 1
CONTROL 17 2
INT 18 2
CONTROL 18 2
INT 19 2
CONTROL 19 3
INT 20 2
CONTROL 20 2
INT 21 0
CONTROL 21 2
INT 22 1
CONTROL 22 2
INT 23 1
CONTROL 23 3
INT 24 2
CONTROL 24 1
INT 25 1
CONTROL 25 3

Taula 17. Registre de número de visites fins 1r tractament

INT 26 2
CONTROL 26 3
INT 27 3
CONTROL 27 3
INT 28 2
CONTROL 28 2
INT 29 1
CONTROL 29 1
INT 30 1
CONTROL 30 2
INT 31 2
CONTROL 31 2
INT 32 1
CONTROL 32 2
INT 33 1
CONTROL 33 3
INT 34 2
CONTROL 34 3
INT 35 1
CONTROL 35 3
INT 36 1
CONTROL 36 2
INT 37 1
CONTROL 37 2
INT 38 1
CONTROL 38 2
INT 39 2
CONTROL 39 3
INT 40 2
CONTROL 40 2
INT 41 2
CONTROL 41 0
INT 42 1
CONTROL 42 0
INT 43 2
CONTROL 43 2
INT 44 1
CONTROL 44 2
INT 45 2
CONTROL 45 1
INT 46 1
CONTROL 46 1
INT 47 2
CONTROL 47 3
INT 48 2
CONTROL 48 0
INT 49 2
CONTROL 49 2
INT 50 2
CONTROL 50 2
INT 51 2
CONTROL 51 2

1_primer tractament el mateix dia de la visita
2_ 1a visita i 1 successiva per primer tractament
3_ més de 2 visites per primer tractament
0_ no venen mai més després de la primera visita
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Figura 86. Número de visites fi ns 1r tractament (comparació entre grups) 

Per poder fer aquest càlcul, es van haver d’excloure les caselles amb valor 0 (no venen mai 
després de la primera visita; 4 casos del grup control i 2 del grup d’intervenció). Al grup 
d’intervenció va haver-hi més tractaments iniciats el primer dia de la visita i al grup control 
hi va haver més indivídues que van necessitar més de dues visites per iniciar el primer 
tractament, amb una relació signifi cativa (p=0.0047). La resposta 2 (1a visita i una successiva 
per iniciar el primer tractament) va resultar pràcticament equilibrada als dos grups. 

5.8 Anàlisi multivariant
Per a l’anàlisi multivariant es va procedir a un anàlisi ajustat per edat, població, nivell estudis 
i temps de visita, per tal d’analitzar si les variables relacionades amb satisfacció i les variables 
amb resultat estadístic signifi catiu relacionades amb coneixement, tenien diferències 
signifi catives de manera independent entre el grup d’intervenció i el grup control.

De les variables de coneixement, les pacients del grup d’intervenció van tenir millors 
puntuacions pel que fa a la defi nició de prolapse genital, defi nició d’incontinència urinària i 
del coneixement dels tipus d’IU. També van obtenir una puntuació superior sobre la resposta 
afi rmativa a la percepció de simultaneïtat de POP i IU.

Satisfacció i Coneixement (ajustat per edat, població, nivell estudis i temps de visita)_ Variable independent G. Interv/G. Control
p

Satisfacció
Claredat informació 0,621
Percepció del temps dedicat a la visita 0,295
Percepció estrés del professional 0,349
Percepció de la rapidesa en l'atenció 0,438
Coneixement
Definició de Prolapse Genital 0,03
Definició d'incontinència urinària <0,01
Percepció de simultaneïtat de POP i IU <0,01
Coneixement dels tipus d'IU <0,01

Taula 18. Diferències entre grups en l’anàlisi multivariant i valors p.
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H_ Discussió
 

S’ha elaborat i validat una enquesta per tenir coneixement de l’ús de TIC entre les pacients de 
ginecologia de l’Hospital de Mollet. L’ús i coneixement de les TIC se situa en un rang mitjà. 

La mitjana d’edat és de 53,9  (DE 12,64 ) anys. El mitjà tecnològic que més utilitzen és el mòbil,  
seguit de l’ordenador, tenint en compte que un 5,3% no n’utilitza cap. Aproximadament 52,6% 
utilitza Internet cada dia, un 25,3% mai i 54,4% no utilitza aquestes tecnologies per millorar 
la seva salut. De les que si les utilitzen per temes relacionats amb la salut, la majoria ho fan per 
buscar informació o per gestions administratives. La interacció amb professionals sanitaris o 
participació en xarxes socials de temàtica sanitària són minoritàries. El grau de confiança en 
les informacions de salut trobades a Internet és baix. Així, un 66,3% valorarien positivament 
que el seu professional les dirigís a aquestes informacions però consideren que el 83,8% dels 
seus metges no ho fa. 

Finalment, valoren com a millors propostes l’ús del correu electrònic entre usuari i professional 
i la videoconferència.

S’ha elaborat i dissenyat una història clínica online per la primera visita de sòl pelvià de 
l’Hospital de Mollet. L’ús d’aquesta eina resulta en una visita amb un increment de coneixements 
del pacient, sobretot pel que fa a la definició del prolapse genital, la incontinència urinària i 
els tipus d’aquesta. No s’observen diferències significatives entre els temps percebuts de visita 
ni els temps reals calculats, si bé és cert que perceben estar-hi menys temps del que realment 
hi estan. Tampoc entre els ítems de satisfacció. És important subratllar que el 39% de pacients 
accepten rebre per correu electrònic les instruccions per omplir el qüestionari i que un 38,5% 
necessiten ajuda per fer servir l’eina. La majoria valoren positivament la utilitat de l’eina i 
consideren que facilita la feina al professional i la comunicació amb ell, amb un nivell de 
comprensió i comoditat de l’eina alt. Finalment, dins del grup que utilitza l’eina, hi ha més 
pacients que inicien el tractament a la primera visita.

Amb aquests resultats, es planteja la possibilitat d’utilitzar eines TIC semblants a aquesta per 
l’atenció general de la dona i per a futurs treballs.

A continuació es farà una discussió detallada de cada punt d’aquest treball.

1_ Mètodes validació enquestes 
Cal tenir en compte que els mètodes de validació d’una enquesta poden ser complexos i 
poden motivar, ja per si sols, una altra tesi doctoral. Els estàndards específics que haurien de 
complir les enquestes són molt exigents, tal i com han intentat plasmar alguns autors (76). Vol 
donar-se èmfasi, en aquest sentit, al treball que realment suposa el desenvolupament d’una 
enquesta.

Aquest treball s’engloba dins d’un projecte de tesi doctoral amb una sèrie de limitacions:

 » No possibilitat d’inversió econòmica

 » Un sol IP que no treballa dins d’un grup d’investigació

 » Una limitació temporal per poder acomplir el projecte

 » La validació de l’enquesta no era l’objectiu principal, sinó un de secundari
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Per tots aquests motius, s’intenta justificar la senzillesa de molts aspectes del mètode utilitzat 
en aquest context. Fent referència a l’enquesta utilitzada per avaluar l’ús i familiaritat de les 
TIC, aquesta es va basar en una enquesta ja dissenyada i validada per part dels pacients del 
Consell Tècnic de les TIC del CCPC i la Fundació TIC Salut Social. A més a més, tal com 
suggereix la guia de Jones TL (77), aquesta enquesta i també la que es va dissenyar i utilitzar 
per avaluar la satisfacció i coneixement després de la primera visita, es van sotmetre a un 
petit estudi pilot amb 10 pacients que, després d’omplir-la, van contestar a les preguntes 
ja detallades a l’apartat de Resultats.  Aquestes 10 usuàries que van fer, respectivament, les 
valoracions de les enquestes no van suggerir canvis.  

Per altra banda, és molt extensa la literatura que parla sobre instruments per avaluar la 
satisfacció dels pacients, amb diferents tipus d’instrument i implementació cadascun, tal i 
com intenta resumir Castel N. et al. (78) i amb una gran varietat d’ítems entre les enquestes 
(79). Més concretament, es pot avaluar la satisfacció després d’una consulta. Malgrat l’interès 
de la mesura en la satisfacció, no hi ha cap mètode universalment acceptat per mesurar aquest 
aspecte (80,81). Molt pocs estudis han intentat crear instruments per objectius afins, com ara 
el grup de Gauchet et al (82).

I ja per últim, no hi ha massa estudis que tinguin com a objectiu avaluar el coneixement 
que tenen els pacients sobre una patologia en concret i, en tot cas, els instruments per a 
fer-ho no estan validats. Si es focalitza aquest objectiu en patologia de sòl pelvià, el nombre 
d’estudis és encara més reduït. Hi ha alguns estudis (83,84,85) que han volgut determinar els 
coneixements que tenen les dones sobre patologia de sòl pelvià i han utilitzat el qüestionari més 
comú per quest objectiu validat en llengua anglesa, el Prolapse and Incontinence Knowledge 
Questionnaire (PIKQ) (86). L’estudi canadenc de Li A. (87) va intentar determinar el nivell 
de coneixement que tenien les dones respecte la utilització de malles en sòl pelvià, i no va 
utilitzar cap qüestionari validat. 

2_ Llengua enquestes
Es van dissenyar les enquestes en ambdós llengües cooficials del nostre territori: català i 
castellà. Del total de població de dones del Vallès Oriental l’any 2018  (203.862), pràcticament 
el 92,2% són dones espanyoles. Només el 7,8% són estrangeres. Aquestes proporcions són 
molt semblants a la població de la ciutat de Mollet (88). És, per aquest motiu, que no es va 
contemplar la traducció de l’enquesta a altres idiomes, que a més a més, suposaria un nou 
format d’impressió i una validació per les pacients estrangeres. Cal tenir en compte que del 
10,25% de població estrangera de Mollet, almenys un 2,8% són hispanoparlants. 
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3_ Elaboració i validació d’enquesta sobre l’ús de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a 
persones usuàries de l’Hospital de Mollet.

3.1_ Disseny
Després de vàries fases d’elaboració i validació de l’enquesta, es va obtenir l’exemplar definitiu 
que s’indexa amb un número i descripció corresponents a l’apartat d’Annexos del final.

Els passos van ser:
 » Revisió de material i enquestes elaborades per estudiar l’ús de TIC, de les quals es va  
   escollir la dissenyada per la Fundació TIC Salut Social (42).
 » Disseny i elaboració de l’enquesta.
 » Revisió per experts i avaluació pel CEIC de Granollers.

 » Disseny definitiu i maquetació.

Malgrat que hi ha una percepció general que les enquestes són fàcils de dur a terme, en 
realitat necessiten una planificació extensa, temps i esforç (77). 

L’enquesta inicial contenia el doble d’ítems que l’enquesta definitiva. La pràctica totalitat 
d’experts i avaluadors del CEIC van recomanar l’escurçament de l’enquesta. Es va considerar 
una decisió positiva ja que una enquesta tant llarga hagués disminuït el seu emplenament, 
tal i com suggereixen certes revisions i recomanacions sobre com realitzar una enquesta i 
augmentar la seva taxa de respostes (77,89,90). També és important intentar que l’enquesta 
transmeti informació acurada i consistent sobre el tema d’interès i que no tingui massa 
divergència (77).

El disseny de l’enquesta va ser liderat per la Cap de Comunicació de l’hospital a càrrec en 
aquell moment, tenint en compte aspectes d’estètica (presentació, simetria, simplicitat, 
repetició d’elements visuals, mínims tocs de color) (77,91) i ordre (preguntes introductòries a 
l’inici i preguntes per resumir al final, agrupar preguntes seguint una lògica) (77).

La via de distribució, en aquest cas, va ser personal. La via personal i telefònica consumeixen 
temps. Així doncs, l’IP va haver de dedicar cert temps a difondre cada enquesta i a exportar 
les preguntes de les enquestes paper al formulari Google Forms creat online. Va ser d’aquesta 
manera ja que no es contemplava possibilitat de pagar a altres persones per desenvolupar 
aquesta tasca ni per realitzar les enquestes via telefònica. Utilitzar el correu postal o la via 
electrònica hagués suposat taxes de resposta més baixes (77,89).

Revisant tots els aspectes que recomana la guia de Jones TL (77), en aquest cas es van intentar 
complir alguns punts que l’autor remarca :
 » Preguntes clares, van a conèixer un objectiu comú
 » Preguntes dirigides al tema concret 
 » Preguntes concises, amb nivell de vocabulari adequat al nivell sociocultural   
   majoritari de les usuàries que l’implementaran
 » Cura de l’estètica, l’ordre, la distribució de les preguntes
 » Existència de feedback previ a la implementació general

 » Estudi de la via de distribució
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3.2_ Població diana
L’enquesta es va difondre només a les usuàries de consultes de sòl pelvià, Ecografia ginecològica, 
Urgències i Gabinets per dos motius concrets:

 » Lloc on es trobava l’IP. 

 » Exclusió de pacients embarassades. S’assumia que les pacients embarassades, d’edat  
 mitjana més jove, ja estan més familiaritzades amb l’ús de TIC i incloure-les podria   
 desviar els resultats de l’ús d’aquestes tecnologies al grup concret de pacients    
 que s’havia determinat. 

 Segons dades de l’Idescat, les franges d’edat dels 35-44 anys tenen     
 els índexs d’utilització d’Internet (97,3%) i índexs de compres per Internet (60%)   
 més alts. A partir dels 44 anys, els índexs disminueixen fins a un total d’utilització   
 d’Internet del 54,2% i de compres per Internet del 23,1% a la franja d’edat dels 65-74   
 anys (37).     

 La mitjana d’edat de les embarassades és més baixa i per tant hauria desplaçat els   
 indicadors d’ús de TIC clarament a l’alça. 

3.3_ Limitacions
L’enquesta elaborada es va utilitzar exclusivament per aquest fi: conèixer el nivell d’ús de TIC 
entre les usuàries del nostre servei. Cal tenir en compte que les usuàries no van suggerir cap 
canvi a l’enquesta. Evidentment, amb un equip més gran al darrera, en un marc de temps sense 
limitacions (i no en el context del que un projecte de tesi doctoral suposa) i amb una dotació 
econòmica, aquesta enquesta podria haver-se difós de manera més generalitzada a tots els 
usuaris de l’hospital podent fer extrapolacions a nivell poblacional molt més interessants. 
Sigui com sigui, tampoc aquest era l’objectiu principal d’aquest treball. 

3.4_ Fortaleses
L’enquesta utilitzada es va basar, tal i com s’ha explicat, en un instrument ja dissenyat pel 
CCCP depenent de la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya, pel que es 
considera un instrument fiable i validat. La informació que ens ha donat sobre l’ús d’Internet 
entre les pacients de la consulta de sòl pelvià ha estat molt important de cara a plantejar 
aquest mateix estudi i possibles eines telemàtiques futures. 

4_ Elaboració història clínica online

4.1_ Disseny
Tal i com ha fet algun altre estudi que ha utilitzat una història clínica online (44), es va 
desenvolupar un qüestionari online basat en qüestionaris validats per experts en patologia 
de sòl pelvià i ja utilitzats en hospitals, específicament l’Hospital de Mollet o l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Aquests tipus de qüestionaris àmpliament utilitzats, no només 
en aquests hospitals que es concreten, recullen preguntes que volen ordenar i catalogar 
els símptomes relacionats amb incontinència urinària o prolapse d’òrgans pelvians, amb 
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preguntes clau recomanades per varis grups d’experts en sòl pelvià i guies o protocols de les 
Societats Catalana i Espanyola de  Ginecologia i Obstetrícia (75).

No hi ha dubte que els qüestionaris són àmpliament utilitzats per avaluar les disfuncions del 
sòl pelvià (92), per tant en aquest sentit el qüestionari online tindrà la mateixa finalitat que 
el qüestionari habitualment utilitzat, tal i com ja demostren alguns estudis (43,47,48,93,94). 

El disseny online va ser elaborat per l’informàtic Jaume Guillamón, del Departament de 
Sistemes, i va seguir les normes i recomanacions habituals de qualsevol qüestionari o enquesta 
electrònica (91).

El disseny d’aquesta història clínica va incloure un disseny d’instruccions que es podien 
entregar presencialment o per correu electrònic. D’aquestes primeres 52 pacients del grup 
d’intervenció, 11 (21,2%) van rebre la informació per mail (propi o d’un familiar). A les 41 
(78,8%) restants, se’ls va entregar presencialment, acompanyades algunes d’elles d’algun 
familiar (fill/a o parella). Posteriorment, respecte les 17 pacients que es van afegir, 16 (94,2%) 
pacients van acceptar rebre la informació per mail. Possiblement en aquest segon reclutament 
ja es tenia certa pràctica i en cas que no es poguessin enviar les instruccions per mail a la 
pròpia pacient, es preguntava si es podrien enviar a un familiar (la majoria de vegades un fill 
o filla). La resposta solia ser afirmativa i la pacient proporcionava directament el mail o, en 
cas de no saber-lo, el telèfon del familiar amb l’objectiu de poder explicar l’estudi i obtenir 
aquest mail.

5_ Elaboració i validació d’enquesta per analitzar la 
satisfacció i coneixement després de la primera visita 
a consultes de sòl pelvià.

5.1_ Disseny
Després de vàries fases d’elaboració i validació de l’enquesta, vam obtenir l’exemplar definitiu 
que s’indexa amb un número i descripció corresponents a l’apartat d’Annexos del final.

 Els passos van ser:

 » Revisió de material i articles que parlen d’instruments per avaluar la satisfacció dels  
 pacients. 

 » Revisió de material i articles que parlen d’instruments per avaluar el coneixement   
 que tenen els pacients sobre una patologia en concret.

 » Disseny i elaboració de l’enquesta.

 » Revisió per experts i avaluació pel CEIC de Granollers.

 » Disseny definitiu i maquetació.

S’apliquen en aquest apartat els mateixos raonaments expressats a l’apartat de l’elaboració 
de l’enquesta per objectivar l’ús de TIC entres les nostres usuàries. Malgrat que hi ha una 
percepció general que les enquestes són fàcils de dur a terme, en realitat necessiten una 
planificació extensa, temps i esforç (77). 
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L’enquesta inicial contenia molts més ítems que l’enquesta definitiva. La pràctica totalitat 
d’experts i avaluadors del CEIC van recomanar l’escurçament de l’enquesta. Es va considerar 
una decisió positiva ja que una enquesta tant llarga hagués disminuït la seva participació, 
tal i com suggereixen certes revisions i recomanacions sobre com realitzar una enquesta i 
augmentar la seva taxa de respostes (77,89,90). També és important intentar que l’enquesta 
transmeti informació acurada i consistent sobre el tema d’interès i que no tingui massa 
divergència (77).

Val la pena afegir que, com ja s’ha comentat, es va fer una recerca inicial sobre instruments 
prèviament dissenyats com els PRO, que es defineixen com mesures basades en les dades 
que provenen directament del pacient sobre el seu estat de salut o percepció d’atenció 
sanitària sense interpretacions o modificacions de les respostes. Concretament es va fer una 
cerca orientada a instruments que avaluessin ítems de satisfacció després de primera visita. 
La cerca es va fer a la base de Dades BiblioPRO, biblioteca virtual d’instruments PRO en 
espanyol, i no se’n va trobar cap que poguéssim adequar als objectius d’aquest estudi. Sí que 
es va aprofitar per analitzar discretament el procés de mesura dels PRO, que analitza més en 
detall el PROMIS (Sistema d’informació de mesura de resultats reportats pels pacients). Dins 
de múltiples tasques, el PROMIS va tenir com a funció estandarditzar al màxim el període 
recordatori dels ítems dels qüestionaris com les seves opcions de resposta, intentant reduir la 
gran variabilitat dels formats inicials, i al mateix temps, intentant millorar el seu rendiment. 
La major part dels ítems PROMIS utilitzen com a període recordatori la última setmana a 
partir de consideracions de validesa i fiabilitat. Enllaçant amb aquest concepte, l’enquesta 
dissenyada per analitzar la satisfacció i coneixement es va entregar a totes les pacients després 
de la primera visita i es demanava el seu emplenament i entrega aquell mateix dia. Si s’hagués 
entregat en visites successives s’hauria augmentat el risc de pèrdua de pacients (pacients que 
no acudeixen a la segona visita) i podria haver estat menys fiable (pas del temps respecte a la 
primera visita que eclipsa les sensacions immediates). 

Pel que fa a l’escala de resposta, el PROMIS va decidir, a partir de nombrosos anàlisis empírics, 
utilitzar les 5 opcions de resposta ordinal en la majoria dels ítems, concretament en els que 
es referien a intensitat (1= cap; 2=lleu; 3=moderat;4=intens; 5=molt intens), o freqüència 
(1=mai; 2=alguna vegada; 3=algunes vegades; 4=freqüentment; 5=sempre). També hi ha ítems 
d’opcions preferides (de 5 categories) com a resposta a les categories de durada i capacitat 
(95). Seguint aquestes pautes, es va intentar graduar les respostes del qüestionari dissenyat 
segons aquesta escala ordinal proposada.

El disseny de l’enquesta va ser liderat per la Cap de Comunicació de l’hospital a càrrec en 
aquell moment, tenint en compte aspectes d’estètica (presentació, simetria, simplicitat, 
repetició d’elements visuals, mínims tocs de color) (77,91) i ordre (preguntes introductòries a 
l’inici i preguntes per resumir al final, agrupar preguntes seguint una lògica) (77).

La via de distribució va ser personal. La via personal i telefònica consumeixen temps, i en 
aquest cas, l’IP va haver de dedicar cert espai a exportar les preguntes de les enquestes paper 
al formulari Google Forms creat online. Va ser així ja que no es contemplava possibilitat 
de pagar a altres persones per desenvolupar aquesta tasca ni per realitzar les enquestes via 
telefònica. Via correu postal o electrònica hagués suposat taxes de resposta més baixes (77,89).

Revisant tots els aspectes que recomana la guia Jones TL (77), en el nostre cas es van intentar 
complir alguns punts que l’autor remarca:

 » Preguntes clares, van a conèixer un objectiu comú

 » Preguntes dirigides al tema concret 
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 » Preguntes concises, amb nivell de vocabulari adequat al nivell sociocultural   
 majoritari de les usuàries que l’implementaran

 » Cura de l’estètica, l’ordre, la distribució de les preguntes

 » Existència de feedback previ a la implementació general

 » Estudi de la via de distribució

5.2_ Població diana
L’enquesta es va entregar a les pacients del grup d’intervenció i a les pacients del grup control 
que presenciaven la primera visita de la consulta de sòl pelvià.

5.3_  Limitacions
L’enquesta elaborada es va utilitzar exclusivament per a l’objectiu principal de l’estudi, que 
era, específicament, observar si podien existir diferències en els resultats de les valoracions 
de satisfacció i coneixements en funció de la utilització de la història clínica online o no.  
L’objectiu no era tenir un qüestionari validat per l’ús general d’una consulta de sòl pelvià.

Evidentment, amb un equip més gran al darrera, en un marc de temps sense limitacions (en 
el sentit del que un projecte de tesi doctoral suposa) i amb una dotació econòmica, aquest 
treball podria haver aconseguit crear dos instruments diferenciats i validats. Un per avaluar, 
de manera general, la satisfacció després d’uns consulta de sòl pelvià i l’altre per avaluar el 
nivell de coneixement.

5.4_ Fortaleses
Haver pogut implementar aquesta enquesta ens ha donat molta informació relacionada 
amb PRO, tal i com es desenvolupa posteriorment dins de l’apartat 7 on es fa pròpiament la 
discussió de l’estudi B, el que utilitza l’enquesta de satisfacció i coneixements.

6_ Estudi A: estudi transversal descriptiu sobre l’ús i 
familiaritat de les TIC.

S’ha elaborat i validat una enquesta per tenir coneixement de l’ús de TIC entre les pacients de 
la ginecologia de l’Hospital de Mollet. L’ús i coneixement de les TIC se situa en un rang mitjà. 

La mitjana d’edat és de 53,9 (DE 12,64) anys. El mitjà tecnològic que més utilitzen és el mòbil, 
seguit de l’ordenador, tenint en compte que un 5,3% no n’utilitza cap. Aproximadament 52,6% 
utilitza Internet cada dia, un 25,3% mai i 54,4% no utilitza aquestes tecnologies per millorar 
la seva salut. De les que si les utilitzen per temes relacionats amb la salut, la majoria ho fan per 
buscar informació o per gestions administratives. La interacció amb professionals sanitaris o 
participació en xarxes socials de temàtica sanitària són minoritàries.

El grau de confiança en les informacions de salut trobades a Internet és baix. Així, un 66,3% 
valorarien positivament que el seu professional les dirigís a aquestes informacions però 
consideren que el 83,8% dels seus metges no ho fa. 
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Finalment, valoren com a millors propostes l’ús del correu electrònic entre usuari i professional 
i la videoconferència.

6.1_ Resultats principals
Es van obtenir 400 enquestes, distribuïdes entre les pacients que acudien a Urgències per 
patologies de ginecologia, consulta de sòl pelvià, Gabinets-Urodinàmia i consulta d’Ecografies 
(només les pacients d’ecografia ginecològica), donat que eren els àmbits principals on treballa 
l’IP. També s’ha de tenir en compte que la recollida no va ser regular i va ser subjecte a certes 
circumstàncies (pressió assistencial, número de visites o parts a Urgències, auxiliar a càrrec, 
etc.).

La mitjana d’edat va ser de 53,9 anys. 36,5% de les usuàries que van respondre eren de la 
ciutat de Mollet, seguides per 12,8 de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), un 
11,8% de Parets i un 11,3% de La Llagosta. Un 22,2% tenien nivell d’estudis de primera etapa 
d’educació secundària, 21,2% primaris complets i un 18% primaris incomplets. El dibuix que 
ens proporciona l’Idescat respecte el nivell d’estudis de la població de Mollet (96), si s’analitza 
el nivell d’instrucció de la població de més de 16 anys l’any 2011, seria el següent:

 » 62,3% tenen estudis de segon grau

 » 14,3 % tenen estudis de primer grau

 » 12% no tenen titulació

Com ja s’ha explicat, una gran proporció de les pacients que van omplir l’enquesta provenien 
de Consultes de sòl pelvià, Gabinet d’Urodinàmia o Consultes d’Ecografia i es tractava de 
pacients amb una mitjana d’edat més elevada.

Els mitjans tecnològics més utilitzats van ser el mòbil, amb un 92,3% d’ús entre totes les 
usuàries, seguit de l’ordenador, amb un 43,3% d’ús. Aquestes dades coincideixen amb les de 
l’Idescat sobre característiques de l’habitatge i tipus de producte TIC (38). 

El 52,6% utilitzava Internet cada dia i un 25,3% mai, dada que divergeix respecte les dades 
generals de l’Idescat on, fins i tot a la franja d’edat 65-74 anys, l´ús diari d’Internet a Catalunya 
es situava al 65,1% l’any 2018 (37). Possiblement el nivell cultural i edat de la mostra, dins 
una població concreta de tota l’àrea de Catalunya pot explicar aquesta diferència i és un dels 
factors més clars que han dificultat el treball d’aquesta tesi.   

El 67% va puntuar entre 3 i 5 (en escala Likert 0-5) la facilitat amb la que utilitzaven les 
tecnologies de la informació i comunicació. 15,3% donaven una puntuació de 0. 54,4% no 
utilitzava aquestes tecnologies per millorar la seva salut. Si les utilitzaven per temes relacionats 
amb salut, 44,7% ho feien per buscar informació relacionada en salut, en proporcions 
semblants abans o després del diagnòstic. I la freqüència amb la que consultaven informació 
de salut va ser entre 0 i 2 en el 62,9% i entre 3 i 5 en el 35,1% (sempre en escales Likert 0-5). 

En un estudi americà amb un total de 282 pacients de mitjana d’edat de 55,8 anys, 75% van 
referir un ús alt d’Internet, 8,5% un ús moderat i un 4,8% un ús mínim. La motivació per l’ús 
d’Internet més freqüent va ser la recerca mèdica (76,4%) (97). 

Queda clar que l’ús més freqüent d’Internet relacionat amb la salut va ser per cercar 
informació, però també ens vam trobar un 38,7% que l’utilitzava per gestions administratives 
(cita prèvia). Només un 12,1% interactuava amb professionals sanitaris per saber resultats o 
resoldre dubtes de tractament i un 6,5% participava en xarxes socials de temàtica sanitària. 
Segons dades de la Fundació TIC Salut Social, la gestió de cites per Internet en el territori 
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català se situava sobre el 47,37% l’any 2018. El recordatori de cites via missatge (SMS) sobre 
el 53,95% i via mail sobre el 15,79%. Respecte a xarxes socials o professionals corporatives, 
40% centres disposaven de Facebook; 22,67% LinkdIn; 10,81% Instagram i 51,30% Twitter. 
Finalment, en els últims dos anys, el nombre d’usuaris de LMS ha incrementat un 37,82% i 
supera ja els 450.000 usuaris (98), abans de l’inici de la pandèmia per COVID-19. 

D’acord amb una anàlisi elaborada a la regió sanitària de la Catalunya Central, i per una 
mostra de 2.268 converses, s’observa que els motius més freqüents de consultes són la gestió 
de proves, els motius clínics i la gestió del pla de medicació, mentre que els menys freqüents 
són la petició d’elaboració d’informes i certificats, els dubtes sobre vacunació i els relatius 
a l’anticoagulació. És rellevant que el segon tipus de consulta més freqüent sigui un motiu 
clínic, fet que demostra que hi ha demanda d’un model d’atenció no presencial per solucionar 
problemes de salut (59).

Entre les usuàries, el grau de confiança que proporcionen les informacions de salut trobades 
a Internet va resultar baix. 51,7% van donar valors inferiors de 3 en escala 0-5. Només 12,3% 
van puntuar amb 4 o 5. Això aniria en la línia d’alguns estudis, com el de Cain M. on es reflexa 
que el que més fa confiar en la informació relacionada amb la salut trobada a Internet és el 
fet que l’hagi recomanada el propi professional de salut (74%) o bé que la informació sigui 
esponsoritzada per part d’una companyia o organització de salut que tingui reconeixement 
(61%) (99). 

També, per altra banda, aquest estudi conclou que les fonts més utilitzades per tenir 
informació de salut segueixen aquest ordre: metges (77%), infermeres (42%) i Internet (13%) 
(99). En aquest sentit, un 66,3% valorarien positivament que el seu professional el dirigís a 
informacions d’Internet malgrat actualment consideren que el 83,8% dels seus metges no ho 
fa. Aquests percentatges coincidirien amb els d’altres estudis, com l’estudi americà d’Aung K. 
(100) o l’estudi europeu de tendències de Kummervold PE (16). 

A més a més, si les usuàries consulten Internet, un 70,3% no ho comparteix amb el seu metge. 
La tendència hauria d’anar cap a compartir informació de salut que el pacient troba o que el 
professional ofereix, fent-ne un anàlisi conjuntament (101). 

Pel que fa a l’ús que realment fan els metges d’aquestes tecnologies en relació a la informació 
de salut,  segons un estudi català del 2018, dels 474 (98.1%, 95% CI 97.1%-99.4%) professionals 
de salut que habitualment accedien a xarxes socials, 362 (74.9%, 95% CI 71.1%-78.8%) ho 
feien en un context relacionat amb la professió. Dels 362, 219 (96.7%, 95% CI 94.8%-98.5%) 
preferien WhatsApp tant per l’ús personal o professional. Dels 362, 276 (76.2%, 95% CI 
71.9%-80.6%) puntuaven les xarxes socials com útils o molt útils per solucionar problemes 
clínics; 261 (72.1%, 95% CI 67.5%-76.7%) per millorar el seu coneixement professional i 254 
(70.2%, 95% CI 65.5%-74.9%) per accelerar la transmissió de la informació clínica. La majoria 
(338 de 362,94.8%, 95% CI 92.5%-97.0%) utilitzava les xarxes socials per comunicacions 
interprofessionals i 204 de 362 (56.4%, 95% CI 51.2%-61.5%) les utilitzava per consultes 
relacionades amb qüestions farmacològiques (102).

En aquest sentit, els metges tenen un ús alt d’aquestes tecnologies, pel que s’hauria de suposar 
que també haurien d’estar habituats a tenir informacions de salut d’Internet. El que caldria, 
potser, és mentalitzar-se a compartir-les amb les pacients.

De 4 propostes que involucren TIC (comunicar-se amb el professional a través de 
videoconferència, comunicar-se amb el professional a través d’un xat, comunicar-se amb el 
seu professional a través de correu electrònic o ser tractat a distància a través d’una aplicació de 
telemedicina) la més ben valorada va ser el correu electrònic seguida de la videoconferència. 
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Malgrat tot, un 30% de les usuàries van deixar aquest apartat en blanc i aproximadament 
l’altre 30% va puntuar totes aquestes propostes per sota del 3 en una escala del 0 al 5.

En aquesta línia, alguns estudis suggereixen que els pacient que solen puntuar millor aquest 
tipus de propostes de videoconferència o Internet tenen algunes característiques en comú 
(103):

 » edat jove

 » nivell d’estudis superiors

 » exposició prèvia a tecnologies de videoconferència

 » més apoderament

 » lloc d’habitatge més allunyat

 » alt nombre de visites que suposarien absències reiterades al lloc de treball.

Com a consideració final, aquestes dues propostes TIC més ben valorades serien relativament 
fàcils d’incorporar. Des de l’inici de la pandèmia, al nostre servei la comunicació via mail s’ha 
potenciat (i no cal dir les trucades per telèfon). Pel que fa a les videoconferències, no s’han 
realitzat per falta d’instal.lació de dispositius.

6.2_ Limitacions
Cal tenir en compte que el mostratge d’aquest estudi no va ser probabilístic sinó per 
conveniència. És a dir, es van escollir dones que acudien a l’hospital de Mollet a unes consultes 
concretes, per tant, la mostra no és representativa de la població general catalana ni fins i tot 
de la població general de Mollet, pel que no es poden fer inferències excepte dins del grup de 
pacients que consulten als àmbits de ginecologia del nostre hospital. 

A més a més, pel perfil d’alfabetització digital de les pacients de l’àmbit sanitari i de la pròpia 
consulta de sòl pelvià, era habitual trobar-se pacients que rebutjaven omplir l’enquesta ja que 
no entenien el concepte fonamental de TIC. Per aquest motiu, i també perquè eren els llocs 
on es trobava habitualment l’IP, l’entrega de l’enquesta es va ampliar a ubicacions com les de 
Gabinet d’Urodinàmia, Ecografia ginecològica o Urgències.

6.3_ Fortaleses
Aquest treball es considera molt important perquè ha proporcionat una informació molt 
valuosa de cara a plantejar-nos altres escenaris de telemedicina que es puguin aplicar al nostre 
servei. Alguns exemples serien la gestió de resultats per via telemàtica, seguiment de patologies 
que no requereixen tractaments quirúrgics o pacients que precisen canvis de tractaments 
i que la seva visita no va necessàriament lligada a una exploració clínica. Actualment, per 
sota dels 50 anys, cada vegada és més probable que l’accés i maneig d’Internet sigui menys 
limitant, pel que aquest factor hauria de contribuir a la implementació d’aquestes eines. És 
evident que la visita presencial ha de seguir mantenint-se però aquests recursos telemàtics 
han de facilitar l’organització de les agendes i la minimització de desplaçaments innecessaris 
per part dels usuaris. 
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7_ Estudi B: estudi d’intervenció comparatiu entre 
l’ús de qüestionari online abans de primera visita i la 
primera visita sense procés previ online

S’ha elaborat i dissenyat una història clínica online per la primera visita de sòl pelvià de 
l’Hospital de Mollet. L’ús d’aquesta eina resulta en una visita amb un increment de coneixements 
del pacient, sobretot pel que fa a la definició del prolapse genital, la incontinència urinària i 
els tipus d’aquesta. No s’observen diferències significatives entre els temps percebuts de visita 
ni els temps reals calculats, si bé és cert que perceben estar-hi menys temps del que realment 
hi estan. Tampoc entre els ítems de satisfacció. És important subratllar que el 39% de pacients 
accepten rebre per correu electrònic les instruccions per omplir el qüestionari i que un 38,5% 
necessiten ajuda per fer servir l’eina. La majoria valoren positivament la utilitat de l’eina i 
consideren que facilita la feina al professional i la comunicació amb ell, amb un nivell de 
comprensió i comoditat de l’eina alt. Finalment, dins del grup que utilitza l’eina, hi ha més 
pacients que inicien el tractament a la primera visita.

7.1_ Anàlisi univariant
La mostra total de les pacients del grup d’intervenció i grup control va ser de 104, amb una 
mitjana d’edat de 62,35 (DE 11,13) anys. Un 37,50% provenien de la població de Mollet, 
19,20% de Santa Perpètua de Mogoda, un 15,4% de la Llagosta i la resta provenien d’altres 
poblacions de la zona d’influència. 38,5% tenien un nivell d’estudis primaris incomplets, un 
20,2% primaris complets i 12,5% primera etapa d’educació secundària.

De les 52 pacients del grup d’intervenció que van utilitzar la història clínica online:

 » Respecte la utilitat d’haver contestat les preguntes abans de la seva visita amb   
 l’especialista, la gran majoria va considerar-ho útil (96,2%).

 » Respecte el nivell de comprensió que van tenir de l’eina, la gran majoria va entendre  
 les preguntes (63,5% van puntuar amb un 5; 15,4% amb un 4; 7,7% amb un 3 i 1,9%   
 amb un 0).

 » Respecte la comoditat de l’eina, la meitat la van trobar assequible (59,6% van   
 puntuar amb un 5; 17,3% amb un 4; 3,8% amb un 3 i 3,8% amb un 0).

 » Respecte a si l’eina els va permetre conèixer millor la seva malaltia o adquirir   
 coneixements sobre ella, quasi la meitat van fer-ne una valoració positiva (46,2%   
 i 38,5% van puntuar amb un 5; 11,5% i 9,6% amb un 3, respectivament; 3,8% amb un  
 0 en ambdues preguntes).

 » Respecte a si l’eina facilitava la comunicació amb el professional, més de la meitat   
 van fer-ne una valoració positiva (67,3% van puntuar amb un 5; 7,7% amb un 4 i 3,8%  
 amb un 0).

 » Respecte a si l’eina complementava la primera visita realitzada a l’hospital, la meitat  
 van considerar-ho positivament (59,6% van puntuar amb un 5; 13,5% amb un 4 i   
 1,9% amb un 0).

 » Respecte a si l’eina potenciava la col·laboració entre persones usuàries i    
 professionals, més de la meitat van considerar que sí que es potenciava (67,3%   
 puntuava amb un 5; 7,7% amb un 4 i 1,9% amb un 0).
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 » Respecte a si l’eina facilitava la feina al professional sanitari, el 100% considerava   
 que sí.

 » Respecte a si l’eina les feia més conscients de la seva malaltia i més implicades, la   
 gran majoria considerava que sí (80,8%).

És important destacar que menys de la meitat van notificar necessitat d’ajuda per fer servir 
l’eina (38,5%), però no van ser casos aïllats. Aquesta puntualització fa pensar que, si s’hagués 
d’aplicar aquesta eina de manera rutinària al nostre àmbit, caldria assignar una persona per 
donar aquest suport en els casos que fos necessari.

En comparació amb l’estudi de Posthuma (44) on 51% de les pacients  van considerar que 
fer la història clínica online afegia valor a la consulta, 29% consideraven que no afegia valor i 
20% en dubtaven, les nostres puntuacions serien lleugerament superiors. Podem afirmar que, 
en línies generals, les pacients han estat conscients que l’eina facilita la feina al professional 
però el nivell de comoditat i comprensió de l’eina podria haver estat més alt, al mateix temps 
que un percentatge no menyspreable han necessitat ajuda per fer-la servir. Al nostre estudi 
no sabem les raons per les quals algunes dones dubtaven del valor afegit de l’eina, per contra 
a l’estudi de 2015 les pacients explicaven raons com: 

 » van dedicar-hi massa temps

 » massa preguntes irrellevants

 » van considerar que influenciava negativament el contacte metge-pacient. 

Sigui com sigui, les pacients dediquen temps i energia per completar la història clínica online i, 
per tal d’aconseguir un benefici més directe de cara als usuaris, caldria dissenyar qüestionaris 
el màxim reduïts possible.

En l’estudi d’aquesta tesi, no només es presentava una història clínica online sinó que també 
es donava material informatiu sobre la patologia de sòl pelvià i sobre el funcionament de 
la consulta (links a la web). En aquest sentit, hi ha estudis que avalen que qualsevol tipus d’ 
assessorament interactiu augmenta la satisfacció del pacient, comprensió i coneixement dels 
símptomes i descens de l’ansietat, ja sigui amb una eina web o no (99). Tot i així, alguns estudis 
reflecteixen que eines d’aquest tipus, al mateix temps que tenen efectes positius respecte la 
satisfacció del pacient, també poden allargar els temps de consulta, possiblement per més 
informació que volen contrastar els usuaris (104). A la present tesi, aquest punt no es va 
evidenciar.

Tanmateix, possiblement a mesura que la població estigui més digitalitzada, fet que 
possiblement per sota de l’edat dels 50 anys ja sigui quelcom inherent, aquests tipus d’eina 
seran cada vegada més fàcils de proposar als usuaris. Beneficis com l’apoderament que ells 
reben i la facilitat que donen als professionals quedaran més en evidència, quedant en segon 
terme la dificultat que els usuaris poden tenir per l’ús d’eines digitals.

 

7.2_ Anàlisi bivariant
El temps de visita mitjà mesurat al grup d’intervenció va ser de 19,36 (DE 4,96) min i de 
21,19 (DE 4,62) min al grup control (p 0,055). D’aquest resultat es pot extreure que la 
utilització d’un qüestionari online possiblement no escurçarà el temps total de visita, qüestió 
important per l’IP ja que l’objectiu inicial no era reduir el temps de visita sinó augmentar la 
satisfacció i coneixements. En tot cas, facilitar la feina al professional a la part de la visita que 
correspon a l’emplenament de la història clínica, reduint el temps que es dedica a aquesta 
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primera part.  A l’únic estudi clarament similar al nostre trobat a la literatura, en termes 
d’objectius, disseny i població dirigida a visites de sòl pelvià, el temps total de visita era igual 
als dos grups (44). Demostraven que el temps de visita era menor a l’apartat d’història clínica 
i per tant, això augmentava el temps dedicat a l’assessorament. De fet, aquest estudi dividia 
la visita i mesurava el temps de cada part (història clínica, exploració física, assessorament, 
administració). Exceptuant el temps d’administració, al treball de tesi que s’exposa també es 
va plantejar mesurar, en un inici, els temps d’història clínica, exploració física i assessorament. 
Es va fer la prova amb 8 pacients que no formaven part del reclutament propi de l’estudi. Això 
es va deixar de fer després de 6 primeres visites en veure que dificultava la progressió de la 
visita i en evidenciar la rapidesa amb que s’acabava l’apartat d’història clínica en tenir totes les 
dades ja escrites al curs clínic i repassar-les de forma ràpida amb la pacient. La part dedicada 
a història clínica quedava substancialment reduïda si es comparava amb les visites del grup 
control. D’aquesta manera, es va dissenyar el protocol del càlcul de temps total de visita tenint 
en compte l’exclusió d’alguns apartats de la visita tal i com es detalla al següent paràgraf.

A la nostra especialitat i hospital, el temps fixat per la primera visita és de 30 minuts (tenint 
en compte que un 30% dels dies en que es va realitzar l’estudi hi havia pacients forçades 
amb alguna primera visita programada en 15 minuts). Possiblement, donat que els temps en 
ambdós grups van ser similars, el fet d’escurçar una part de la visita facilitava que es pogués 
eixamplar relativament el temps per l’exploració física i, sobretot, per l’assessorament.

Seguidament es creu important remarcar, els termes amb que es definia el càlcul de temps de 
primera visita i que s’han detallat al subapartat 5.8 de Metodologia:

   Es va fixar com a hora d’inici la que marcava l’ordenador de la consulta    
 quan s’iniciaven, estrictament, les preguntes de la història clínica. 

   Es va fixar com a hora de final la que marcava l’ordenador de la consulta quan   
 s’havia acabat d’explicar el problema mèdic que presentava i s’havien plantejat   
 els possibles tractaments conservadors o quirúrgics.  

Per tant, quedaven exclosos el temps de salutació i presentació, el temps de comiat, el temps 
del tractament de la informació recollida amb el qüestionari online i el temps d’administració 
(sol·licitar visites).

La percepció del temps dedicat a la primera visita va ser molt semblant als dos grups, 15,86 (DE 
4,3) min al grup d’intervenció i 15,5 (DE 5,4) min al grup control, essent aquesta diferència no 
significativa. Seguint la línia d’argumentació del paràgraf anterior, aquest resultat s’interpreta 
com a positiu ja que, malgrat haver realitzat la història clínica online, les pacients del grup 
d’intervenció no van percebre que fossin ateses amb més rapidesa que les del grup control, o a 
la inversa. Al dissenyar aquest estudi, l’IP es plantejava com a objectiu reduir el temps dedicat 
a la presa de dades de la història clínica per guanyar-ne per l’exploració física i assessorament 
(explicació de les causes i factors de risc del prolapse o incontinència i les possibles solucions 
conservadores o quirúrgiques). No obstant, sense tenir l’efecte contraproduent de resultar en 
una visita massa curta o bé que el pacient percebés poc temps dedicat, ja que, com remarquen 
alguns estudis, la satisfacció del pacient està vinculada a les visites més llargues (105).

Es creu important l’apreciació del fet que, als dos grups, la percepció del temps dins la 
consulta va ser inferior al temps realment dedicat i mesurat. Possiblement no ha de ser fàcil 
fer estimacions de temps quan hom és atès per un problema de salut que preocupa. S’assumeix 
que les pacients feien una aproximació.

Les puntuacions dins l’apartat de satisfacció van ser molts semblants als dos grups. Es va 
observar una tendència a una percepció de l’estrès del professional menor al grup que va 
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realitzar la història clínica online abans de la primera visita. El fet de tenir tota la informació 
referent a la història clínica ja escrita pot donar certa confiança al professional tenint en 
compte que només l’havia de repassar i confirmar amb la persona atesa. Probablement també, 
el professional pot anar més relaxat per la impressió de tenir més temps per desenvolupar 
l’exploració física i l’assessorament.

A l’apartat de Limitacions (subapartat Emmascarament) es fa un anàlisi dels motius pels 
quals es creu que les puntuacions resultessin tant semblants.

A nivell de coneixements, 3 resultats sobre coneixements van resultar més favorables al grup 
d’intervenció, sent les seves diferències significatives estadísticament, entre ells la definició 
de prolapse, la definició d’incontinència i la descripció dels diferents tipus d’incontinència 
que es poden presentar, amb p valor de 0,04, 0,003 i 0,001, respectivament. La percepció de 
simultaneïtat de prolapse i incontinència d’orina va tenir més respostes positives i menys 
de negatives al grup d’intervenció (p 0,013). Un dels coneixements que es consideraven 
importants de transmetre era que es tracta de patologies relacionades però que no sempre 
van de la mà. És un aspecte que se sol concretar, sobretot, quan s’explica el tipus de cirurgia de 
prolapse i el d’incontinència. Aquest concepte és important perquè moltes pacients associen 
que tenir prolapse vol dir tenir incontinència i/o que una operació de prolapse arreglarà la 
incontinència (o al revés).  És cert que no és habitual que, a la primera visita, ja s’entri molt en 
detall en el tipus de cirurgia que es farà, però sí que l’IP habitualment explica amb un model 
anatòmic les àrees on afecta el prolapse i la incontinència i fa alguna explicació sobre els tipus 
de cirurgia. Per tant, aquest resultat no està acord amb l’esperable i s’interpreta com negatiu. 
Es pensa que aquest resultat és fruit d’una casualitat estadística, ja que no es creu atribuïble a 
cap altre explicació.

Les altres preguntes a nivell de coneixement van tenir un millor resultat al grup d’intervenció 
(menys un ítem que va quedar igualat) però la diferència estadística entre elles no va ser 
significativa. Segurament amb un nombre de pacients més gran haurien estat significatius. 
Cal remarcar que la tendència va ser clara cap a obtenir resultats millors al grup d’intervenció.

A l’estudi de Posthuma S(44) van analitzar el nombre de visites que les pacients feien abans 
de procedir a una intervenció quirúrgica, on es veia una tendència a la reducció de les visites 
addicionals al grup d’intervenció, encara que aquesta diferència no era significativa. Es va 
plantejar fer aquest mateix anàlisi en aquest treball i va destacar el fet que dins del grup 
d’intervenció va haver-hi més pacients que iniciaven el tractament el mateix dia de la visita 
(en aquest cas només es podia tractar de tractaments conservadors o mèdics ja que una 
cirurgia requeriria de proves o alguna altra visita). Al grup control va haver-hi més pacients 
que requerien més de dues visites per iniciar algun tipus de tractament. Tot i així, el que 
sol ser habitual (realitzar la primera visita, programar les proves complementàries i acudir 
a segona visita, on habitualment es programa la intervenció o s’inicia un tractament mèdic 
o conservador) va tenir un percentatge semblant al grup d’intervenció i al grup control. Al 
nostre ambient pot tenir poca rellevància donat que les pacients no paguen per visita, però és 
un resultat a tenir en compte en diferents escenaris com:

 » Context sanitari on s’hagi de pagar per visita presencial

 » Necessitat de reducció de visites presencials, per exemple per falta de professionals 

 » Facilitació dels usuaris per minimitzar desplaçaments

 » Situació de pandèmia on es necessiti aconseguir el dos punts anteriors
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Segons l’estudi de Posthuma S, l’estalvi de 1,5 minuts (com a valor mitjà) a la part d’història 
clínica dins la visita difícilment justificava els 30-60 minuts que havien d’emprar les pacients 
per completar el seu qüestionari online i a més a més només el 51% de les pacients estaven 
satisfetes amb el formulari d’aquella història clínica online (44). Al nostre estudi, la valoració de 
la història clínica online va ser clarament positiva, tal i com s’ha detallat a l’apartat de l’anàlisi 
univariant, i va obtenir beneficis a nivell de coneixement de les definicions de les patologies 
principalment consultades. Dins de les definicions i conceptes avaluats dins l’apartat de 
coneixements, es podria haver inclòs (tal com va fer l’estudi de referència) els conceptes com 
bufeta hiperactiva, incontinència fecal, estrip perineal, dolor pelvià crònic i disfuncions sexuals, 
que són altres patologies que s’atenen a la nostra consulta. Si s’haguessin inclòs, l’enquesta hauria 
resultat massa llarga. No es vol deixar d’esmentar la importància que aquesta informació online 
i aquests coneixements donen  a les pacients, resultant en un clar apoderament per part d’elles.

Encara que es tracti d’una impressió subjectiva, l’experiència de l’IP va ser positiva sobretot a 
nivell de reducció de l’estrès a l’hora de realitzar la història clínica i saber que quedava temps 
de visita per endavant per centrar-se en les qüestions d’exploració i assessorament, exposició 
de factors de risc, explicació de la patologia amb esquema anatòmic, consell i presa de decisió 
compartida per enfocar el tractament. Altres estudis, en aquest sentit, han demostrat millora 
en la comunicació metge-pacient (106,107). En aquesta línia, un qüestionari abans de la 
consulta segurament contribueix a augmentar la participació del pacient i la seva sensació 
d’apoderament. Apart, hi ha un interès creixent en els qüestionaris perquè poden ser utilitzats 
per mesurar els  PRO, concepte que ja s’ha presentat prèviament en aquesta tesi. Per aquesta 
funció, els qüestionaris online tenen bastants més beneficis que els de paper, per exemple en 
relació al processament de dades (108,109,110). Si es té un bon registre dels PRO, l’oportunitat 
de millorar la qualitat assistencial és més alta.

Per últim, és important remarcar que si bé hi ha alguns estudis que utilitzen qüestionaris 
online, molt pocs d’ells són qüestionaris relacionats amb la història clínica de sòl pelvià sinó 
que són qüestionaris ja dissenyats i validats per avaluar qualitat de vida. El que comparen 
aquests estudis són les diferències que aporta entregar-los via online enlloc de fer-ho en paper. 
Articles que analitzin específicament la utilitat i eficàcia d’una història clínica online de sòl 
pelvià, només n’hi ha un, referenciat anteriorment (44). En aquest sentit, si s’hagués comparat 
l’ús d’un qüestionari online respecte a un qüestionari en paper, malgrat hagués portat una 
mica més de feina, ens hauria aportat més coneixement respecte els avantatges propis d’un 
qüestionari online (111,43), però aquest no era l’objectiu d’aquest treball.

7.3_ Anàlisi multivariant
Ajustant  per edat, nivell d’estudis i temps de visita, les diferències de coneixements van 
mantenir-se significatives, així que podem afirmar que probablement el fet d’omplir una 
història clínica online amb la possibilitat de consultar una informació bàsica de la patologia 
amb les seves definicions podria influir en assegurar que les idees bàsiques amb les quals la 
pacient surt de la consulta siguin millors al grup d’intervenció. En l’anàlisi de regressió lineal 
que fa Posthuma S en el seu estudi, la influència d’un ginecòleg o un altre tenia un paper 
molt rellevant en el temps d’història clínica dins la visita. El primer ginecòleg portava 7 anys 
d’experiència en Uroginecologia i utilitzava la història clínica online com a eina per focalitzar-
se en els símptomes més rellevants, resultant en un temps d’història clínic clarament inferior 
respecte al segon ginecòleg que, en canvi, només portava un any d’experiència i realitzava la 
història clínica d’una manera més convencional.
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Cal destacar que a l’estudi d’aquesta tesi només hi participava un ginecòleg (l’IP) que, a més 
a més, estava especialitzat en sòl pelvià, pel que clarament això garantia una realització de 
la primera part de la visita (història clínica) ràpida. En aquest sentit, el fet d’haver-hi un sol 
ginecòleg excloïa un possible factor de confusió i donava homogeneïtat a les dades. 

7.4_ Limitacions
Primer de tot, cal tenir en compte que les conclusions que es puguin extreure de l’estudi es 
centraran en la satisfacció i coneixement del pacient. Tot i que indirectament l’augment de 
satisfacció del pacient pot influir en la percepció de millora de malaltia, no es considera que 
la utilització d’aquesta eina pugui influir en el grau de curació de la malaltia.

» Homogeneïtat mostres 

Malgrat la distribució de les pacients als dos grups es va fer seguint un mètode d’aleatorització 
que hauria d’haver garantit l’equitativa distribució de les seves característiques en ambdós 
grups, la realitat és que el grup d’intervenció va tenir una mitjana d’edat de 60,02 (DE 12,5) 
anys i el grup control 64,5 (DE 9,0) anys, sent aquesta diferència significativa. Aquest fet podria 
explicar-se pel fet que, pel perfil de les pacients del nostre àmbit sanitari i la pròpia consulta, 
vam trobar-nos força pacients que quedaven excloses per la no possibilitat d’utilització de 
l’eina. A més, se’n van perdre 15 dins del grup d’intervenció que no acceptaven venir a fer la 
història clínica online amb ajuda de l’IP, possiblement pacients d’edat més avançada ja que 
és un dels factors clarament relacionats amb la dificultat de maneig per les TIC. Segurament 
aquest fet va resultar en una mitjana d’edat inferior al grup d’intervenció. 

Una manera d’haver evitat aquest biaix hagués estat aplicant un filtre a la mostra previ a 
l’assignació dels dos grups. Per exemple, seguint les llistes de programació, millorar la garantia 
de la capacitat de les pacients per poder fer el qüestionari soles o amb ajuda. Cal tenir en 
compte que seguint aquesta proposta s’ hauria avisat a les pacients del grup control i aquestes 
haurien entrat a la visita ja sabent que se’ls faria una avaluació després de la primera visita. 
També hagués estat un tasca complicada i amb l’agreujant que les llistes pateixen canvis amb 
certa assiduïtat. Per últim, s’hagués pogut plantejar l’estudi seguint un aparellament, però 
llavors no s’hagués seguit un mètode aleatoritzat.

Sigui com sigui, per tot això, els resultats de l’estudi seran poc generalitzables ja que és un 
estudi experimental amb mostreig de conveniència amb limitacions al moment de fer la 
distribució al grup d’intervenció i grup control per les característiques de les pacients.

» Llengua

Donat que es va oferir les dues llengües cooficials dins la nostra àrea, no es considera que hi 
hagi limitacions en aquest sentit. És cert que les pacients de parla no hispana van quedar excloses 
del nostre estudi, però la proporció que representaven era molt petita (aproximadament un 8%).

» Mida mostral

Excepte l’estudi de Posthuma S, no tenim estudis que hagin plantejat els mateixos objectius 
a una consulta de sòl pelvià. A l’estudi de referència, es va calcular la mida mostral fixant 
l’objectiu de demostrar un 15% de reducció del temps en història clínica (encara que cal tenir 
en compte que ho va realitzar post-hoc). 
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Pel que fa a aquest treball, van sorgir algunes dificultats al moment de fer el càlcul de mida 
mostral, en primer lloc perquè hi havia moltes variables a l’estudi. També es tenien certes 
limitacions alhora de reclutar pacients, inherents al propi hospital: IP únic amb consulta 
programada de manera irregular i característiques de les pacients amb possible dificultat per 
l’ús d’Internet. Finalment es va decidir per un càlcul de mida mostral basant-se en la variable 
temps real mesurat de consulta. Es va considerar com a objectiu discriminar una diferència 
entre mitjanes de 5 minuts (tenint en compte que tota la part inicial de rebuda de la pacient i 
comiat quedaven excloses del registre del temps) i es va situar una desviació estàndard en la 
hipòtesi més desfavorable. 

A efectes pràctics, la qüestió important és que una vegada recollides les dades, la desviació 
estàndard no sortís més gran del que s’havia fixat. Tal i com es pot consultar al subapartat 5.3 
de Metodologia, pel càlcul de mida mostral, es va fixar una desviació estàndard no superior 
a 9 minuts i es va escollir el cas més desfavorable, per tant es va fixar en el valor de 9 i amb 
l’objectiu de discriminar una diferència entre mitjanes de 5 minuts. Tal i com es pot veure a 
la taula de Resultats del subapartat 5.4, les DE van ser de 4,62 al grup control i 4,96 al grup 
d’intervenció; per tant van sortir inferiors a 9.

Apart, i també exposat a la taula de Resultats del subapartat 5.4, les mitjanes van ser de 21,19 
min al grup control i de 19,36 min al grup d’intervenció, per tant la diferència va ser no 
rellevant i, a més a més, no significativa.

» Aleatorització

Tal i com s’ha explicat, l’aleatorització es va fer segons l’ordre de citació distribuint els 
números senars dins la llista de visites al grup intervenció i els parells al grup control. Aquest 
mètode és un mètode no estàndard d’aleatorització. Habitualment es realitza seguint un 
programa informàtic o el mètode clàssic amb sobres amb cada opció escrita a dins seguint 
una randomització no restrictiva 1:1.

Malgrat tot, 15 pacients del grup intervenció no van omplir el formulari online ni oferint 
la possibilitat de venir a l’hospital a fer-lo amb ajuda de l’IP. Ja s’ha explicat, quan es parlava 
de l’homogeneïtat de mostres, que aquí va haver-hi un biaix de selecció que no va ser-hi 
al grup control. Aquesta exclusió s’hauria d’haver fet a la fase d’inclusió del nostre estudi. 
Prèviament a distribuir les pacients a un grup o l’altre, s’hauria d’haver assegurat que totes 
tenien la capacitat per poder omplir el qüestionari online soles o amb ajuda de l’IP davant 
d’un ordenador de l’hospital. Però acomplir amb aquesta proposta, com s’ha explicat, hauria 
estat molt difícil, hagués dilatat molt el temps de reclutament i hauria fet un avís previ a les 
pacients del grup control que ja entrarien condicionades a la primera visita.

» Emmascarament

No hi va haver cap tipus d’emmascarament. Les pacients del grup intervenció coneixien el 
grup ja que havia de saber que havia d’omplir la història clínica online. A les pacients del 
grup control se’ls demanava omplir l’enquesta de satisfacció i eren informades de l’objectiu 
de l’estudi a la part final de la visita. L’IP que realitzava la intervenció sabia a quin grup estava 
cada pacient. I en tercer lloc, era ell mateix el que faria l’anàlisi dels resultats, fet que podia 
provocar un biaix de l’observador (encara que en el cas de produir-se aquest biaix, seria en 
ambdós grups i en la mateixa direcció). A més a més, els pacients que avaluaven l’atenció 
rebuda avaluaven directament el mateix metge que els havia atès ja que només hi havia un 
ginecòleg participant. Aquest últim fet podia condicionar les seves respostes, sobretot a nivell 
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de satisfacció. Per tant, pel que fa a les dades, es creu que el disseny del nostre estudi amb 
només un ginecòleg pot haver influenciat en obtenir puntuacions semblants i estadísticament 
no significatives respecte aquests ítems. Per altra banda, ja s’han explicat els avantatges de 
tenir només un ginecòleg pel que fa a evitar diferències en l’ús de la història clínica online 
i en la manera de procedir a la primera visita. Així doncs, en aquest estudi s’han evitat les 
diferències atribuïbles als diferents ginecòlegs que podrien realitzar la primera visita. A l’estudi 
de Posthuma S, hi havia dos ginecòlegs que efectuaven les visites i aquest fet tenia influència 
en el temps dedicat a la història clínica (44). Pel que fa a l’anàlisi del temps de consulta, que 
va ser mesurat pel mateix ginecòleg o auxiliar, si s’hagués posat un investigador independent 
per fer aquesta mesura, s’hauria evitat el biaix de l’observador. Cal tenir en compte que l’estudi 
de Posthuma S. també va procedir de la mateixa manera per enregistrar el temps de visita.

Finalment i, per concloure amb aquest apartat, el fet de no haver pogut localitzar estudis 
similars a aquesta investigació ha suposat una limitació a l’hora de comparar resultats.

7.5_ Fortaleses
Tal i com s’ha mencionat, aquest treball es considera molt important perquè ha estat la primera 
implementació de telemedicina entre les nostres pacients. Ha proporcionat una informació 
molt valuosa de cara a plantejar-nos altres escenaris de telemedicina, com ara gestió de resultats 
per via telemàtica, seguiment de patologies que no requereixen tractaments quirúrgics o 
pacients que precisen canvis de tractaments i que la seva visita no va necessàriament lligada 
a una exploració clínica. 

Per altra banda, els resultats de l’enquesta després de la primera visita han donat una informació 
que es considera de marcada importància, en relació amb l’interès creixent pels PRO, ja que 
donen l’oportunitat de millora de la qualitat assistencial.

A més a més, el fet que es dissenyés aquest estudi amb un sol ginecòleg implicat a l’hora de fer 
la història clínica exclou factors de confusió i dona homogeneïtat.

Per acabar, en l’era posterior a l’inici de la pandèmia per la COVID-19, es posa en relleu 
la importància d’innovar en marcs d’atenció mèdica quan aquesta no es pot basar en la 
presencialitat. Aquest treball seria un primer pas per avançar en la transformació del model 
encara que no es pot descuidar que per fer-ho cal:

 » trobar un equilibri entre la sostenibilitat econòmica i la social

 » garantir un bon accés a tota la població

 » tenir un suport real i constant dels departaments de sistemes 

 » invertir de manera centralitzada per desenvolupar softwares comuns per tothom
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» Conclusions principals:
1) Respecte a l’ús i coneixement de TIC a l’àmbit de les pacients de ginecologia de l’Hospital 
de Mollet podem concloure que se situa en un rang mitjà.

2) L’ús d’una eina TIC, concretament una història clínica en forma de qüestionari online, 
resulta en una visita amb un increment de coneixements del pacient i un temps dedicat a la 
història clínica més reduït.

» Conclusions secundàries:
1) No s’observen diferències estadísticament significatives entre els temps percebuts de visita 
ni els temps reals calculats, malgrat que al grup que utilitza l’eina el temps real calculat sembla 
tenir una tendència a ser inferior. Tampoc s’observen diferències significatives dels ítems de 
satisfacció entre els dos grups.

2) L’ús del qüestionari online redueix el temps d’anamnesi, mentre que el temps per a 
l’exploració física, l’assessorament i la discussió sobre el tractament augmenta.

3) Hi ha diferències significatives entre les pacients que utilitzen el qüestionari online i les 
informacions online, respecte l’avaluació dels coneixements sobre definició de prolapse 
genital, incontinència urinària i tipus d’incontinència urinària i es mantenen significatives 
ajustant per edat, població, nivell estudis i temps de visita.

4) S’ha elaborat i validat externament una enquesta per avaluar l’ús de TIC entre les usuàries 
de l’hospital.

5) S’ha elaborat una història clínica online amb links informatius online sobre la patologia de 
sòl pelvià per a la primera visita del nostre hospital, al mateix temps que s’han elaborat unes 
instruccions per emplenar-la.

6) S’ha elaborat i validat externament una enquesta per avaluar el nivell de satisfacció i 
coneixements després d’una primera visita de sòl pelvià del nostre hospital.

7) La mitjana d’edat de les usuàries de les consultes de ginecologia de l’Hospital de Mollet que 
van omplir l’enquesta sobre l’ús de TIC tenen una mitjana d’edat de 53,9 (DE 12,64) anys, amb 
un mínim de 21 anys i un màxim de 86 anys. 

8) Utilitzen el mòbil com a primer mitjà tecnològic (92,3%), seguit de l’ordenador (43,3%).

9) Un 5,3% no utilitza cap mitjà tecnològic.

10) Un 52,6% utilitza Internet cada dia i un 25,3% mai.

11) De les que utilitzen aquestes tecnologies, 54,4% no les utilitza per millorar la seva salut.

12) De les que si que les utilitzen per temes relacionats amb la salut, 44,7% ho fan per buscar 
informació relacionada amb salut, 38,7% les utilitzen per gestions administratives (cita 
prèvia), només un 12,1% interactua amb professionals sanitaris i un 6,5% participa en xarxes 
socials de temàtica sanitària.
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13) El grau de confiança que els proporcionen les informacions de salut trobades a Internet 
és baix.

14) Un 66,3% valorarien positivament que el seu professional les dirigís a informacions 
d’Internet. Actualment consideren que el 83,8% dels seus metges no ho fa.

15) Valoren com a millors propostes TIC: l’ús del correu electrònic entre usuari i professional 
i la videoconferència.

16) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, un 39% de pacients 
(tenint en compte les que van ser pèrdues també) accepten rebre per correu electrònic les 
instruccions per omplir el qüestionari.

17) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, 96,5% valoren útil 
fer-ho i tots consideren que l’eina facilita la feina al professional sanitari.

18) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, el nivell de comprensió 
és alt en un 63,5% i el nivell de comoditat de l’eina és alt en un 59,6%.

19) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, el nivell d’apoderament 
que consideren que els proporciona l’eina és mitjà (46,2% i 38,5%, respectivament als dos 
ítems proposats).

20) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, 67,3%, consideren 
que utilitzar-la facilita la comunicació entre pacient i metge.

21) Dins del grup de pacients que han utilitzat la història clínica online, un 38,5% necessiten 
ajuda per fer servir l’eina.

22) La mitjana de temps dins la consulta que les usuàries perceben és inferior a la mitjana de 
temps real mesurat, és a dir al temps real que han estat.

23) Dins el grup que utilitza el qüestionari online, hi ha més pacients que inicien el tractament 
a la primera visita. Dins el grup que no l’utilitza, hi ha més pacients que fan més de dues 
visites abans d’iniciar un tractament.
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De la crisi sanitària causada per la COVID-19 s’han après algunes lliçons, algunes de les quals 
molts professionals ja auguraven sense necessitat de patir-la. L’alta pressió sobre el sistema 
sanitari en situació de crisi extrema ha estat un impulsor i accelerador cap al canvi i l’adopció 
de tecnologies de salut electrònica al nostre sistema de salut.

En l’era COVID-19, s’ha demostrat que les eines TIC són el principal motor per disminuir 
els processos burocràtics relacionats amb la salut. Això ens ha permès estalviar temps del 
personal professional evitant visites no essencials dels ciutadans als centres sanitaris i 
disminuir els riscs d’infecció tant per als ciutadans com per als professionals de la salut. Els 
proveïdors de salut o els ciutadans s’han adaptat a aquesta estratègia global de desplegament 
de les TIC. Així doncs, si s’ha realitzat en context de necessitat, cal aprofundir en l’impacte 
d’aquests desplegaments i mantenir-los, no només per evitar riscs d’infecció que en un futur 
es consideraran més banals, sinó per evitar desplaçaments innecessaris, facilitar la gestió del 
temps als usuaris i descongestionar tasques burocràtiques que saturen les agendes d’algunes 
especialitats sanitàries.

Al mateix temps, el desplegament de solucions habilitades per les TIC ha d’anar acompanyat 
d’incentius financers per als proveïdors de salut. Els sistemes de pagament s’han d’adaptar per 
facilitar l’adopció de les TIC. També, en el futur serà necessària una col·laboració més estreta 
entre serveis sanitaris i d’atenció social. El brot pandèmic ens ha demostrat que la coordinació 
entre ambdues àrees (és a dir, residències d’avis i atenció residencial) es podria millorar molt 
mitjançant un desplegament més fort de les TIC (és a dir, l’accés a les històries mèdiques 
electròniques d’atenció primària i/o el desplegament de solucions de telemonitorització per 
als residents).

Es preveuen moltes oportunitats per desenvolupar encara més el model d’atenció virtual 
amb escenaris de casos d’ús més complexes (és a dir, necessitats cròniques complexes). 
L’acceptació actual i la necessitat de solucions habilitades per les TIC han obert una finestra 
per a desplegar i millorar el model de digitalització des d’un sistema que tradicionalment s’ha 
basat en el contacte presencial.

Concretament dins el Servei de Ginecologia de l’Hospital de Mollet, ja s’ha explicat que no 
es disposa d’un ús remarcable d’eines TIC. Des d’alguns anys enrere, ja es prenia consciència 
dels avantatges que la telemedicina podia aportar a la gestió d’algunes visites del Servei. Per 
aquests motius, es va plantejar aquest estudi. En relació a aquest, si el ginecòleg que atén la 
primera consulta veu un benefici en obtenir dades de la història clínica abans de la primera 
visita per guanyar més temps a l’espai d’assessorament, no seria difícil d’implementar-ne el 
seu ús. Amb la trucada o missatge de la primera visita programada, es podria donar el link del 
qüestionari que haurien d’omplir. Possiblement a mesura que vagin passant els anys, aquesta 
qüestió no es veurà tant limitada perquè s’anirà guanyant en alfabetització digital. Aquesta 
pràctica podria aplicar-se a la primera visita de qualsevol consulta de medicina o infermeria, 
en general. 

Malgrat tot, possiblement les visites telemàtiques guanyen interès en el context de la visita 
successiva, més que en el de la primera visita. Per això, seria important començar a dissenyar 
agendes mixtes que reservin espais per aquelles visites que es poden resoldre amb una trucada 
telefònica, e-mail o videoconferència (sobretot aquelles visites que tractin resultats, discussió 
de possibles dubtes de tractament o seguiment de l’eficàcia d’un fàrmac). 



171

LÍNIES DE FUTUR — Aplicabilitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en una consulta de sòl pelvià d’un hospital secundari

Després d’aquest estudi, sobrevenen vàries línies de treball que s’exposen 
a continuació: 
1) S’ha parlat dels PRO i la seva importància per la millora de la qualitat assistencial. 
En aquest sentit, seria bo que els departaments de direcció i gestió dels hospitals anessin 
adquirint, progressivament, la manera d’oferir aquests registres a través d’enquestes validades 
i ajustades per aquests. Un futur treball seria la validació estricta, seguint els passos que es 
requereixen, d’un qüestionari de satisfacció després d’una visita ginecològica.

2) Arrel d’aquest estudi sorgeixen altres idees per avaluar la implementació d’altres eines 
TIC en el context de la nostra consulta. Una idea interessant seria incloure la utilització 
d’una App de sòl pelvià dissenyada específicament per la nostra consulta o utilitzar-ne una 
de ja creada (B-wom ®, de l’empresa Bwom Technologies S.L) per iniciar l’ús de l’App amb 
les pacients de la consulta. L’ús d’aquesta eina seria encara més profitosa si es disposés d’una 
atenció multidisciplinar per part del ginecòleg i el fisioterapeuta, de manera que es pogués 
atendre la dona de manera conjunta i en un espai físic compartit i proper.

3) En una altra línia, respecte el coneixement que les pacients tenen sobre el sòl pelvià, 
un projecte de complexa realització i bastant ambiciós seria incloure formació bàsica de sòl 
pelvià que integrés aspectes bàsics d’anatomia, funcionalitat i factors de risc del sòl pelvià 
a les escoles, seguint el model de l’estudi de Hebert-Beirne J(112). Paral·lelament, es podria 
analitzar el coneixement bàsic de sòl pelvià de les dones adolescents de la nostra àrea, ja que 
és un grup on es fàcil d’implementar una acció educativa intentant reduir factors de risc i 
augmentant el coneixement les estructures anatòmiques de la zona. Seguint aquesta línia, un 
dels objectius que m’agradaria acomplir després d’aquesta tesi, seria traduir i validar el PIKQ 
a l’espanyol o català. D’aquesta manera, es disposaria d’un qüestionari validat a través del qual, 
des de la Secció Catalana de sòl pelvià, es podria dissenyar diferents tipus d’estudis dirigits a 
avaluar el nivell de coneixement de sòl pelvià. Poblacions diana possibles per fer estudis amb 
aquest qüestionari podrien ser: pacients embarassades, puèrperes, pacients de consulta de 
sòl pelvià, noies adolescents a les escoles i instituts. Aquest objectiu ja s’ha assolit amb altres 
estudis a nivell anglosaxó (113,114,115).

Amb aquests últimes línies, concloc el meu treball.
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3.   Models d’història clínica de sòl pelvià
 » Model història clínica sòl pelvià Hospital de Sant Pau

HOSPITAL DE SANT PAU
Servei de Ginecologia i Obstetrícia
Unitat de Patologia del Sòl Pelvià

HISTÒRIA CLÍNICA

Etiqueta identificativa

I/ PRIMERA CONSULTA

Data:      /      /

Motiu consulta:

Edat:

Talla: Pes: IMC:

Menopausa: Edat:

Fumadora: RS:

Antecedents personals

Al·lèrgies medicamentoses:
1 _______________     2 _______________

HTA:

Diabetes:

Cardiopaties:

Pneumopaties:

Altres:

Antecedents obstètrics

TPAL: _ _ _ _
Nº parts vaginals: Nº fòrceps:
Nº pesos >4000grs:

Antecedents ginecològics

Antecedents quirúrgics
Data Cirurgia

1.
2.
3.

Antecedents urològics

ITU

Hematúria

Tractaments mèdics habituals
1.
2.
3.
4.

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

II/ MALALTIA ACTUAL

Símptomes principals:

1-

2-

Temps evolució: o <1any o 1-5 a.    o >5 a.

Pèrdua d’orina amb l’esforç?

Intensitat de l’esforç: o intens o moderat o lleu

Urgència miccional?

Incontinència d’Urgència?

Intensitat: ogotes o raig dèbil
o mulla roba

Freqüència: o cada dia o cada setmana
o <1 cop/setmana

Usa compresa o bolquer específic?

Nº compreses o bolquers/dia:

Pèrdua d’orina amb el coit?

Freqüència miccional diürna (hores):

Nictúria (nº vegades):

Fugues nocturnes:

Incontinència Fecal? Gasos

Sòlids

Sensació de bony a genitals?

Dolor:

Característiques raig miccional:

onormal 

o dèbil / entretallat

o dificultat micció

o buidament incomplet

Ingesta de líquids habitual:

o normal (1,5-2 l/d)

o Alta (>2 l/d)

o Baixa (<1,5 l/d)

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

1 III/ EXPLORACIÓ FÍSICA

Trofisme: oBo oAtròfia lleu
oAtròfia marcada

Perineu dehiscent:  o0    o+    o++    o+++

Estàtica pelviana:
Uteroptosi

Colpocele anterior

Colpocele posterior

Altres:

Testing perineal:

Elevador asimètric:

Tonicitat de l’elevador:

Espina ciàtica palpable?

Arc tendinós palpable?

Reflex bulcocavernós:

Reflex anal:

Sensibilitat perineal:

Q-tip test:

Test de Bonney:

Prova d’esforç positiva:
Bona repleció vesical

En posició ginecològica

Al reduir prolapse

Dempeus

Dipstick orina:

Observacions:

oSI  oNO

o0    oIº    oIIº    oIIIº

o0    oIº    oIIº    oIIIº

o0    oIº    oIIº    oIIIº

oSI  oNO
oSI  oNO
oSI  oNO
oSI  oNO

oSI  oNO

oSI  oNO

IV/ QÜESTIONARIS (ANNEX 1)

ICIQ-SF puntuació:

>12 punts = incontinència moderada / severa

Índex de Severitat d’Incontinència:

0=continent; 1-2=lleu; 3-6=moderada; 8-9=severa; 
12=molt severa

V/ Diagnòstic clínic inicial

De la incontinència:

Del prolapse:

VI/ EXPLORACIONS SOL·LICITADES

o Sediment orina

o Urinocultiu

o Citologia orina

o Ecografia ginecològica

o Ecografia uretrovesical

o Estudi Urodinàmic

o Cistoscòpia

o Diari miccional:

o Altres:

VII/ PRIMERA REVISIÓ  (      /      /      )

o Sediment orina (data i lloc: )

Diagnòstic:

o Urinocultiu (data i lloc: )

Diagnòstic:

o Citologia orina (data i lloc: )

Diagnòstic:

o Ecografia ginecològica (data i lloc: )

Diagnòstic:

o Ecografia uretrovesical (data i lloc: )

Diagnòstic:

oEstudi Urodinàmic (data i lloc: )

Diagnòstic:

oCistoscòpia (data i lloc: )

Diagnòstic:

o Altres:

Observacions:

2

CMA

3

VIII/ DIAGNÒSTIC DEFINITIU  (      /      /      )

o IUE o Prolapse genital

o IUU o Tipus i grau:

o IUM _________________________________

o Altres _________________________________

_________________________________

Observacions:

oSI  oNO

IX/ PRIMER TRACTAMENT PROPOSAT  (      /      /      )

o RMSP tipus: ______________________________________________________________________________

Lloc:  ______________________________________________________________________________

o Mèdic Fàrmac: Dosi: Durada:

o Quirúrgic

X/ PROPOSTA TRACTAMENT QUIRÚRGIC  (      /      /      )

Tècnica proposada: ______________________________________________________________

oConsentiment informat

oSol·licitud preoperatoris i visita anestesiologia

oProfilaxi antibiòtica: ____________________________________________________________

oSI  oNO

X/ INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA  (      /      /      )

Tècnica efectuada: ______________________________________________________________

Cirurgià: _________________________ Ajudants: ___________________________________

Complicacions intraoperatòries: _________________________________

_________________________________

Curs postoperatori immediat:

Residu postmiccional (si procedeix) 

Destí pacient: o Alta domiciliària

o Ingrés a planta

Motiu ingrés: o programat

o postop. Complicat: ____________________________________

oNO  oSI

oFAVORABLE  

oINSATISFACTORI

o<100 cc.       o>100 cc.

          

4

XI/ RESUM PROCÉS QUIRÚRGIC

Intervenció efectuada:

Data ingrés:

Data intervenció:

Data alta:

Complicacions: ______________________________________________________oNO  oSI

XII/ PRIMERA REVISIÓ POSTQUIRÚRGICA (2 SETMANES) (      /      /      )

Estat general de la pacient:

Dolor:

Continència:

Dificultat miccional:

Urgència:

Comentaris:

XIII/ TERCERA REVISIÓ POSTQUIRÚRGICA (6 MESOS) (      /      /      )

Estat general de la pacient:

Dolor:

Continència:

Dificultat miccional:

Urgència:

Comentaris:

ALTA PROCÉS:      /      /

XIV/ SEGONA REVISIÓ POSTQUIRÚRGICA (3 MESOS) (      /      /      )

Estat general de la pacient:

Test esforç (250 ml):

COR:

Dificultat miccional:

Dolor: 

Urgència:

Comentaris:

QÜESTIONARIS ICIQ-SF Test Severitat

oNEGATIU (continent) oPOSITIU (IUE)
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4.    Qüestionaris de sòl pelvià
 » Qüestionari Test de Sandvick per la severitat de la incontinència 

 » Qüestionari International Consultation on Incontinence    
   Questionnaire Short-Form
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5.   Format definitiu enquestes
 » Model definitiu Enquesta sobre l’ús de Tecnologies de la     
 informació i comunicació (TIC) a persones usuàries de l’Hospital de   
 Mollet (s’adjunta només la versió en català tot i que per l’estudi es   
 van utilitzar els dissenys amb els dos idiomes)

  

1 
 

  

 

Des del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Mollet estem realitzant un estudi sobre les 

Tecnologies de la informació i Comunicació (TICs). Amb aquesta enquesta volem conéixer l’ús que fan 

d’aquestes tecnologies les persones usuàries del nostre centre.  

La seva opinió és molt important. Gràcies. 

A. Edat: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Quina és la sevapoblació? (marqui amb una creu) 

 

 

 

 

C. Nivell d’estudis:(marqui amb una creu): 

 

 

 Caldes de Montbui – St.Feliu Codines  Parets del Vallès 

 La Llagosta  Sant Fost de Campsentelles 

 Martorelles – Sta. Maria Martorelles  Santa Perpètua de Mogoda 

 Mollet del Vallès 

 Palau Solità i  Plegamans 

 Altres (especifiqueu) ____________ 

No sap llegir ni escriure  

Primaris incomplets:sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 

 

 

Primaris complets:primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB  

Primera etapa d’educació secundària:graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 

completa 

 

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU  

FP de grau mitjà: oficial industrial, FP I, cicles formatius grau mitjà  

FP de grau superior: mestratge industrial, FP II, cicles formatius grau superior  

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura,  arquitectura tècnica i 

enginyeria técnica 

 

Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria  

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg  

ENQUESTA SOBRE L’ÚS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TICs) A PERSONES 
USUÀRIES DE L’HOSPITAL DE MOLLET 
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2 
 

Si  

No  

 

 
D. Quins mitjans tecnològics fa servir cada dia/setmana: (marqui amb una creu la/les 

respostes)

 

 

 

E. Utilitza internet: (marqui amb una creu) 

 
 
 
 

 

 

 

 

F. Valori del 0 al 5 la facilitat amb la que utilitza les tecnologies de la informació i 

comunicació:  

0= molta dificultat 

5= molta facilitat 

 

 

 

 

 

G. Utilitza tecnologies de la informació i comunicació (TICs) per millorar la seva salut? 

(marqui amb una creu) 

 

 

 

 
 
Ordenador 

 

 
Mòbil 

 

 
Tauleta 

 

 
Altres (especifiqui) 

 

Mai  

≤ 3 vegades a la setmana  

≥ 3 vegades a la setmana  

Cada dia  

0 1 2 3 4 5 
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3 
 

 

Busco informació de salut  

Participo en xarxes socials de temàtica sanitària  

Faig gestions administratives (demanar cita prèvia)  

Interactuo amb professionals sanitaris (saber resultats, 

dubtes de tractaments) 

 

Abans 
 

 

Després  

 

H. Quin ús en fa?(marqui amb una creu la/les respostes) 

 

 

 
 

 
I. Valori del 0 al 5 la freqüència amb la que consulta informació de salut a internet? 

0= mai consulto  

5= sempre consulto 

 
 
 
 
 
 

J. Si consulta, quan ho fa, abans o després del diagnòstic? (marqui amb una creu la/les 
respostes) 

 
 
 

 
 
 

K. Valori del 0 al 5 el grau de confiança que li fan les informacions que troba a internet: 

0= gens de confiança 
5= molta confiança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 
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4 
 

Si  

No  

 

 

Comunicar-se amb el seu professional de salut a través de vídeoconferència  

Comunicar-se amb el seu professional de salut a través d’un xat  

Comunicar-se amb el seu professional de salut a través del correu electrònic  

Ser tractat a distància a través d’alguna aplicació de telemedicina  

Si  

No  

 

L. Valoraria  positivament que el seu professional de salut el dirigís a informacions 
d’internet útils i de bona qualitat? (marqui amb una creu) 

 

 
M. Comparteix la informació que troba a internet amb el seu professional de salut? 

(marqui amb una creu) 

 
 
 

N. Actualment el seu professional de salut ja li aconsella consultar alguna informació a 
internet? (marqui amb una creu) 

 
 
 
 

 
 
 

O. Valori del 0 al 5 com creu que seria útil cadascuna d’aquestes opcions (posi el 
número del 0 al 5 dins de cada casella): 

0= inútil totalment 
5= totalment útil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vol fer algún comentari sobre el contingut d’aquesta enquesta o sobre alguna opinió 
relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicació i la salut, pot fer-ho a 
continuació. 

Agraïm l’esforç i confiança dipositada en nosaltres. 

 

Si  

No  
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 » Model definitiu Enquesta per analitzar satisfacció/coneixements   
 després de la primera visita de sòl pelvià (s’adjunta només la versió   
 en català tot i que per l’estudi es van utilitzar els dissenys amb els dos  
 idiomes)

  

1 
 

Si  

No  

 

 

Q 

 

Des del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Mollet estem realitzant un estudi sobre les 

Tecnologies de la informació i Comunicació (TICs). Amb aquesta enquesta volem conèixer la seva 

satisfacció després de la primera visita de Sòl Pelvià. 

La seva opinió és molt important. Gràcies. 

A. Edat:  

B. Quina és la seva població? (marqui amb una creu) 

 

 

 

 

 

C. Nivell d’estudis: (marqui amb una creu) 

No sap llegar ni escriure  

Primaris incomplets: sap llegar i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 

Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB 

Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 

completa. 

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

FP de grau mitjà: oficial industrial, FP I, cicles formatius grau mitjà   

FP de grau superior: mestratge industrial, FP II, cicles formatius grau superior  

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura, arquitectura tècnica i enginyeria 

tècnica 

Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria  

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg  

 

D. Ha utilitzat la historia clínica on-line abans de la primera visita de Sòl Pelvià a l’Hospital? 

 

 

Caldes de Montbui – St.Feliu Codines Parets del Vallès 

 La Llagosta Sant Fost de Campsentelles 

Martorelles – Sta. Maria Martorelles Santa Perpètua de Mogoda 

Mollet del Vallès 

Palau-solità i  Plegamans 

Altres (especifiqueu)  

ENQUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓ i CONEIXEMENT DESPRÉS DE LA PRIMERA VISITA DE SÒL PELVIÀ 
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2 
 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

OMPLI AQUESTA PÀGINA NOMÉS SI VOSTÈ HA UTILITZAT LA HISTÒRIA CLÍNICA ON-LINE ABANS 

DE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL DE SÒL PELVIÀ QUE HA REALITZAT AVUI. 

E. Considera útil haver contestat aquestes preguntes abans de la visita amb el/la seu/va 

especialista?  

 

 
F. Referent a la història clínica on –line, valori del 0 al 5 la satisfacció en relació a si (posi el 

número del 0 al 5 dins de cada casella): 

0= gens satisfet 

5= molt satisfet 

 

a. L’eina resulta comprensible 

b. L’eina és còmoda d’utilitzar 

c. L’eina és fàcil d’utilitzar 

d. Ha necessitat ajuda per fer servir l’eina 

e. L’eina li ha permès conèixer millor la seva malaltia 

f. L’eina li ha permès adquirir coneixements sobre la seva malaltia 

g. L’eina facilita una comunicació i seguiment mès ágils amb els/les professionals 

referents de la seva malaltia 

h. L’eina complementa la primera visita presencial a l’Hospital 

i. L’eina potencia la col·laboració entre persones usuàries i professionals 

j. Està satisfet/a amb l’ús d’aquesta història clínica on-line 

 

G. Creu que haver realitzat aquesta història clínica on-line facilita la feina al/la professional 

sanitari/a? 

 

 
H. Creu que haver realitzat aquesta història clínica on-line el/la fa més conscient de la seva 

malaltia i el/la fa sentir més implicat/da? 
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Si  

No  

 

A PARTIR D’AQUESTA PÀGINA, OMPLI INDEPENDENTMENT DE SI VOSTÈ HA UTILITZAT LA 

HISTÒRIA CLÍNICA ON-LINE ABANS DE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL DE SÒL PELVIÀ. 

L’OBJECTIU ÉS AVALUAR LA SATISFACCIÓ DESPRÉS D’AQUESTA VISITA. 

I. Referent a la primera visita de Sòl Pelvià que ha realitzat avui, ha rebut informació clara 

(factors de risc i causes, solucions conservadores i solucions quirúrgiques) sobre la seva 

malaltia? 

 
 

J. Referent a la primera visita de Sòl Pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 la seva 

percepció de temps dedicat a la visita: 

0= temps dedicat totalment insuficient 

5= temps dedicat per sobre de les meves expectatives 

 

 
 
 
 
 

K. Referent a la primera visita de Sòl Pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 quina és la 

seva percepció de l’estrés del/la professional sanitari/a en la primera visita: 

0= he trobat que el/la professional estava còmode/a i tranquil/la 

5= he trobat que el/la professional estava molt estressat/da 

 
 
 
 
 
 

L. Referent a la primera visita de Sòl Pelvià que ha realitzat avui, valori del 0 al 5 quina és la 

seva percepció de la rapidesa amb que el/la professional sanitari/a l’ha atès: 

0= visita amb el ritme esperat 

5= visita amb massa rapidesa 

 
 
 
 

M. Referent a la primera visita de Sòl Pelvià que ha realitzat avui, sap quants minuts ha estat 

a dins de la consulta? Si ho sap o en té una idea aproximada, escrigui-ho:-----------------------

------------------------------------------------ 

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 
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A PARTIR D’AQUESTA PÀGINA, OMPLI INDEPENDENTMENT DE SI VOSTÈ HA UTILITZAT LA 

HISTÒRIA CLÍNICA ON-LINE ABANS DE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL DE SÒL PELVIÀ. 

L’OBJECTIU ÉS AVALUAR EL CONEIXEMENT DESPRÉS D’AQUESTA VISITA. 

 
N. Coneix quins problemes pot presentar el sòl pelvià femení? 

 
 
 
 
 
 

O. Pateix de prolapse genital o incontinència urinària? 

 

 
P. Sap què vol dir prolapse genital? Si ho sap, expliqui-ho:-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

Q. Sap què vol dir incontinència urinària? Si ho sap, expliqui-ho:-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

R. Creu que prolapse i incontinència sempre han de presentar-se junts? 
 

 

S. Sap quin tipus de prolapse pot presentar? Si ho sap, expliqui-ho-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

T. Sap quins tipus d’incontinència urinària existeixen? Si ho sap, expliqui-ho------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

U. Sap quines proves li han demanat o li podrien demanar per avaluar la seva malaltia? 

 

 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  
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V. Creu que totes les incontinències d’orina es poden solucionar amb intervenció 
quirúrgica? 

 

 

W. Sap quins possibles tractaments mèdics o conservadors (que no requereixin passar per 
quiròfan) té la seva malaltia? 

 
 
 
 
 

X. Sap què és un pesari? Si ho sap, expliqui-ho:----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Y. S’ha quedat amb una idea del tipus d’intervencions que poden solucionar la seva 
malaltia? 

 

 
Z. Seria capaç de descriure alguna intervenció quirúrgica, si és que avui li han explicat 

alguna? Si és capaç, expliqui-la resumidament:--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

 

 

Si vol fer algun comentari sobre el contingut d’aquesta enquesta o sobre alguna opinió 
relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicació i la salut, pot fer-ho a continuació. 

 
 
 
 

Li agraïm l’esforç i confiança dipositada en nosaltres. 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  

 

Si  

No  
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