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Introducció 
 

La recollida i l’anàlisi de dades ha estat realitzada per l’empresa EstudisEstadistix SL. S’han realitzat 

250 enquestes online als clients de la Clínica durant el mes de Febrer de 2018, una mostra suficient 

per a poder extreure unes conclusions fiables. S’ha analitzat de forma detallada totes les dades, 

estudiant i interpretant els aspectes valorats, així com les possibles accions per a millorar la 

satisfacció dels pacients en els aspectes pitjor valorats. 

 

Població seleccionada: 

Pacients no hospitalitzats que han utilitzat alguna de les proves mèdiques de la Clínica. El total de 

pacients que varen realitzar alguna prova al llarg del període de realització d’enquestes ha estat 

de 1405 pacients, que formen la població origen de la mostra finalment treballada.  El total 

d’enquestats és de 250, representant un 17,8% dels pacients de la població d’origen, respecte al 

17,1% del 2016.  

 

Dels 1405 pacients, hi va haver 19 pacients que no van autoritzar a cedir les seves dades per a la 

present enquesta. A continuació exposem una taula on s’identifica la prova dels pacients que no 

van cedir les dades: 

 

Resposta obtinguda:  Pacients    No autorització 

Ecografia 337 0 

Mamografia 153 4 

Rx Convenc. 535 3 

TAC 380 12 

Total 1405 19 

 

La mostra amb la que treballem ha estat extreta d’un nombre total de 23 dies. A continuació 

presentem una taula amb la prova realitzada pels enquestats, comparant els resultats amb els 

darrers anys: 

 

Resposta  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ecografia 61 67 155 186 191 95 181 190 60 

Mamografia 14 93 131 185 226 131 175 110 60 

Rx Convenc. 52 139 240 427 354 192 325 310 70 

TAC 22 59 76 146 178 64 180 190 60 

TOTAL 149 358 602 944 949 482 861 800 250 

 

En analitzar les enquestes, s’han considerat no vàlides aquelles enquestes que tinguessin com a 

mínim 6 preguntes no contestades o quan hi hagués més d’una resposta per pregunta. Els 

pacients enquestats han estat agrupats per aparells, tal com podem observar a la taula anterior.  
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Preguntes de segmentació 
 

En primer lloc presentem els resultats de l’enquesta respecte a la pregunta inicial de segmentació, 

mitjançant un ciclograma i un gràfic de barres. Més endavant aquesta pregunta ens servirà per 

conèixer les diferències existents en la satisfacció en les diverses àrees segons l’aparell, les 

diferències respecte a la satisfacció general o per saber sobre quin tipus de pacients són els que 

caldria plantejar propostes o accions als problemes observats i analitzats. 

 

Abans d’una anàlisi més detallada, exposem els gràfics on podem visualitzar l’aparell de la prova 

que els hi van realitzar als pacients enquestats:   
 

 

 
 

En aquests gràfics podem visualitzar com a un 28% dels enquestats se’ls ha realitzat un RX i a un 

24% un TAC, una Ecografia i una mamografia.  
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Preguntes de satisfacció 
 

Tot seguit exposem la satisfacció dels pacients en cadascun dels àmbits analitzats, sense realitzar 

cap segmentació. Les dades es presenten mitjançant un diagrama de barres agrupades i un 

diagrama de barres, on es pot visualitzar la informació obtinguda de cada ítem, d’altra banda, 

mitjançant un ciclograma també podem observar el percentatge de satisfets de cada pregunta.  

 

Per a la formulació i realització d’aquest darrer gràfic hem de distingir entre les preguntes 

estrictament relacionades amb la satisfacció (els primers deu ítems que analitzem) dels que parlen 

de les facilitats pels pacients (els tres últims ítems, del número 11 al 13). En el cas de les preguntes 

que estaven relacionades amb la satisfacció, hem diferenciat els satisfets (enquestats que han 

respost: Satisfet –Molt satisfet) envers els insatisfets (els que han respost: Molt insatisfet - Insatisfet); en 

canvi, en les preguntes que estaven relacionades amb la facilitat, hem diferenciat els satisfets 

(enquestats que han respost: Fàcil –Molt fàcil) envers els insatisfets (els que han respost: Molt Difícil - 

Difícil). Seguidament es poden apreciar les dades obtingudes per a cadascuna de les preguntes 

de satisfacció: 

 

Satisfacció temps espera 

 

1. Temps des de que el metge li ha demanat la prova fins el dia que ha vingut a realitzar-la 

 

 
 

2. Puntualitat a fer l’exploració sobre l’hora programada 
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Satisfacció sobre el tracte rebut 
 

3. El personal de Rx l’ha atès en tot moment amb correcció 

 

 
 

4. Ha tingut la sensació que, en tot moment, el personal de Rx ha vetllat per preservar la seva 

intimitat 

 

 
 

5. El personal de Rx l’ha informat en què consistia l’exploració 

 

 
 

6. El personal de Rx l’ha respost adequadament sobre els dubtes que li hagi pogut plantejar 
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Satisfacció sobre l’estat de les instal·lacions i el confort 
 

7. La sala d’espera és confortable 

 

 
 

8. Li sembla que les instal·lacions utilitzades a Rx mantenen un bon nivell de conservació  

 

 
 

9. La temperatura en la sala d’exploració ha estat adequada 

 

 
 

Satisfacció sobre drets i respecte a les voluntats 
 

10. Creu que s’han respectat els seus drets i les seves voluntats 
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Facilitat per a trobar la sala d’espera de RX 
 

11. Li ha estat fàcil arribar a la sala d’espera de Rx 

 

 
12. Els cartells indicadors són fàcils de trobar 

 

 
 

13. Els cartells indicadors són de fàcil comprensió 
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En analitzar tots els gràfics, podem concloure que en tots els ítems el nombre de satisfets 

(considerant conjuntament satisfets i molt satisfets) és molt superior que al d’insatisfets, tots menys 

un tenen un percentatge superior al 95% de satisfets, un percentatge molt positiu. L’únic ítem on el 

percentatge de satisfets és clarament inferior a la resta, és el temps d’espera de la prova (81,6%), i 

amb tot i això veiem com la satisfacció és considerablement elevada. Tenim quatre ítems que 

superen el 99% de satisfets, com són el respecte a la intimitat (100%), la puntualitat (99,2%), la 

correcció del personal (99,2%) i la resposta a dubtes (99,2%). 

 

Si ens fixem només en els molt satisfets, podem observar com únicament hi ha quatre ítems que 

tenen un percentatge de molt satisfets per sobre del 30%, es tracta de la correcció del personal 

(71,2%), el respecte a la intimitat (60%), la puntualitat (41,2%),  i la facilitat en arribar (32,8%). 

 

Els ítems que han rebut un pitjor percentatge de molt satisfets han sigut: temps d’espera de la 

prova (11,6%), confort de la sala d’espera (13,3%), conservació de les instal·lacions (19,2%), 

temperatura (19,2%) i comprensió dels cartells(19,4%). Com ha passat a anys anteriors, el més 

preocupant és l’ítem de temps d’espera de la prova amb un baix percentatge de molt satisfets. 

 

És important citar, que tot i que les valoracions positives són molt majors que les negatives en tots 

els ítems, el percentatge de molt satisfets és força escàs en la gran majoria d’ítems. La resposta 

majoritària és clarament la de “satisfet”, no pas la de “molt satisfet”.  

 

Tot i això, el fet dels elevats percentatges de satisfets en tots els ítems ens deixa entreveure l’alt 

grau de satisfacció general existent en totes i cadascuna de les àrees a analitzar. Més endavant 

estudiarem de forma més detallada la satisfacció segons les àrees preestablertes en realitzar 

l’enquesta. 
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Resum de satisfacció 
 

Per a poder analitzar quins ítems tenen una major o menor satisfacció respecte als altres, 

plantegem el següent gràfic en el qual podem observar per a cada ítem la diferència de la seva 

valoració mitjana amb la valoració mitjana general dels tretze ítems.  

 

Les respostes als ítems s’han categoritzat en quatre valors numèrics 0, 1, 2 i 3 on el 0 és Molt 

insatisfet/Molt difícil i el 3 és Molt satisfet/Molt fàcil. D’aquesta manera podem treballar amb valors 

numèrics i així calcular indicadors estadístics com la mitjana aritmètica, que tot i que 

metodològicament no és totalment correcte perquè no es tracta d’una escala d’interval o raó, 

ens permet fer-nos una idea dels resultats més detalladament que treballant únicament amb 

percentatges. La mitjana aritmètica equival al punt central del gràfic i té un valor global de 2,26; a 

partir d’aquest valor, observem en color verd tots aquells ítems que tenen una mitjana superior i en 

vermell els que tenen una mitjana inferior. 
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Com podem observar en el gràfic-resum exposat en la pàgina anterior, la gran majoria d’ítems 

tenen una mitjana que no s’allunya gaire de la mitjana global, exceptuant el temps d’espera, 

l’atenció del personal i la intimitat; el primer d’ells amb un valor molt inferior a la mitjana global, i 

els altres dos, amb valors força més elevats. Com ja hem esmentat, d’entre els ítems que presenten 

les valoracions més baixes, el temps d’espera de la prova és el més destacat, amb un valor força 

inferior (1,88) a la mitjana de satisfacció global (2,26) i, probablement sent indicador d’una 

problemàtica. Més endavant dedicarem un espai a tractar aquest problema de difícil solució.  

 

Hi ha d’altres ítems amb uns valors mitjans considerablement per sota de la mitjana, que es troben 

a una distància superior a 0,1 de la mitjana: el confort de la sala d’espera (2,10) i la comprensió 

dels cartells (2,15). 

 

La  informació de la prova (2,22), la conservació de les instal·lacions (2,17), la temperatura (2,17) i  

els cartells (2,17) són la resta d’àmbits que es podrien intentar millorar, amb una satisfacció 

lleugerament inferior a la mitjana.  

 

L’atenció del personal (2,70), la intimitat (2,60) i  la puntualitat (2,40), són les característiques de la 

qualitat del servei que millor valoren els pacients. Com a molt positiu, destacar la satisfacció dels 

pacients amb l’atenció del personal, ja que es tracta de l’ítem amb una millor valoració amb una 

diferència considerable respecte a la resta. Explicitar que els dos factors millor valorats, es troben 

dins de l’àrea de la satisfacció sobre el tracte rebut, fet que ens indica que aquesta àrea està molt 

ben valorada. 
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Finestra d’orientació al client 
 

 

En el següent gràfic analitzem mitjançant la relació existent entre la satisfacció dels ítems i la 

importància que li donen els pacients a cada ítem, quins serien els aspectes que caldria millorar i 

que s’haurien de potenciar. 

 

En el gràfic observem com l’eix d’abscisses correspon a la importància que li dóna el client a 

aquell aspecte i l’eix d’ordenades correspon a la seva satisfacció. El punt central en tots dos eixos 

és el la mitjana de la satisfacció 2,26 de forma que parlem de satisfacció en relació al conjunt dels 

ítems. La importància ha estat aconseguida a partir de realitzar les correlacions d’Spearman entre 

cada ítem i la satisfacció global estudiada a l’enquesta, i posteriorment escalant aquests valors 

per a obtenir una mitjana de 2,26 per tal que la visualització fos més entenedora.  

 
 

En aquesta finestra d’oportunitat del client, podem observar: 

 

- Fortaleses: són aquells ítems als quals el client li dóna molta importància i alhora té una bona 

satisfacció. Són els punts forts de l’empresa, s’han d’intentar mantenir i analitzar per què s’estan 

fent bé les coses en aquests àmbits.  

Trobem dos punts forts, i tots dos es troben dins de l’àrea de tracte rebut: l’atenció personal i la 

intimitat. Són dos aspectes molt importants que s’estan realitzant de la forma desitjada per part 

dels pacients. 



                                                                             11 

 
- Amenaces: són aquells ítems als quals el client li dóna molta importància però no té una bona 

satisfacció. Són els punts més importants i urgents a millorar per acontentar els pacients. 

A l’any analitzat, les amenaces són sobretot la conservació de les instal·lacions, el confort de la 

sala d’espera i el temps d’espera de la prova.  

 

- Oportunitats: són aquells ítems als quals el client li dóna poca importància però té una bona 

satisfacció. Aquests aspectes es poden aprofitar per desinvertir i centrar els recursos en altres 

aspectes o per publicitar-los més i donar-los un valor afegit que faci que els pacients els considerin 

més importants. 

Tenim tres ítems que es poden considerar com a oportunitat, la puntualitat, la facilitat en arribar i la 

resposta a dubtes. Es tracta d’ítems ben valorats però la seva importància és inferior a la mitjana. 

Tot i això, els tres ítems estan al límit amb altres franges (fortaleses i debilitats), de forma que no es 

poden considerar clarament com a oportunitats. 

 

- Debilitats: són aquells ítems als quals el client li dóna poca importància i no té una bona 

satisfacció. No són tan greus com les amenaces, però s’haurien d’intentar millorar.  

La gran majoria d’ítems els podem considerar com a debilitats, però cap d’ells pot ser considerat 

una forta debilitat, a causa de la proximitat amb la franja d’oportunitats. Els següents ítems els 

podem considerar com a debilitats: la temperatura de la sala d’exploració, els cartells, la 

comprensió dels cartells, informació sobre la prova. Tots ells són ítems considerats poc importants, 

però alhora són aquells que no corresponen a les millors valoracions; s’haurien d’intentar millorar.  

 

Respecte a l’any 2016, podem observar com el gràfic ha anat agafant aquesta diagonal creixent 

d’esquerra a dreta que és la distribució ideal (ja que com són ítems comparats entre ells, mai es 

podria donar que tots els ítems fossin fortaleses, per exemple). Per tant, podem dir que els resultats 

han millorat. 
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Anàlisi radial importància-satisfacció 

A continuació exposem un gràfic radial, on podem visualitzar la relació entre importància i 

satisfacció d’una forma diferent per poder decidir en quins àmbits podem centrar la nostra 

actuació. A l’hora de decidir els aspectes a millorar, ens podem trobar amb diferents factors que 

tenen un similar grau de satisfacció, fet que complica la presa de decisions. Podem acabar de 

decidir-nos a partir de la importància atorgada pels mateixos pacients. 

 

 

 

Els ítems en els quals la importància supera clarament la satisfacció han sigut: respecte de drets i 

voluntats, temps d’espera de la prova, confort de la sala d’espera i conservació de les 

instal·lacions. En aquests aspectes s’hauria de centrar una intervenció per a millorar la satisfacció 

dels pacients, ja que són aspectes que els pacients consideren molt importants. 

 

Respecte als altres ítems veiem que la satisfacció i la importància van més o menys juntes. Els ítems 

considerats més importants han sigut: el respecte dels drets i les voluntats,  l’atenció personal, la 

intimitat i els temps d’espera.  

 



                                                                             13 

 

Resum de satisfacció per àrees  
 

En aquest apartat, aprofitant les àrees estipulades en un inici, formades cadascuna d’elles per un 

conjunt d’ítems, hem estudiat la satisfacció i importància de cadascuna d’elles i la relació existent 

entre tots dos conceptes en les diferents àrees de forma agrupada. 

A continuació, citem les diferents àrees plantejades: 

 

 Àrea de temps d’espera, formada pels següents ítems: temps d’espera i puntualitat. 

 Àrea de facilitat per a trobar la sala d’espera de RX, formada per: facilitat d’arribar, cartells i 

comprensió dels cartells. 

 Àrea de tracte rebut, formada per: atenció personal, intimitat, informació sobre la prova i 

resposta als dubtes. 

 Àrea de l’estat de les instal·lacions, formada per: confort sala d’espera, intimitat, 

conservació de les instal·lacions i temperatura de la sala. 

 Àrea de drets i respecte a les voluntats, formada exclusivament per un ítem: drets i respecte 

a les voluntats. 

 

 

 

Com podem observar en els gràfics anteriors, l’àrea del tracte rebut és de forma considerable 

l’àrea més valorada pels enquestats, tot i que la importància atorgada a aquesta àrea no supera 

la mitjana global d’importància, fet que provoca que no hi hagi cap àrea que es pugui considerar 

clarament una fortalesa.  D’altra banda, les àrees de l’estat de les instal·lacions i el temps d’espera 

queden en una mala posició, degut especialment a les queixes ja comentades dels pacients en 

temes com la conservació, el confort de la sala d’espera i el temps d’espera. Tot i això, són dues 

àrees que els pacients no els donen gaire importància. 

 

També cal destacar que tant l’àrea de respecte de drets i voluntats, com la de facilitat per trobar 

la sala d’espera han estat valorades amb una puntuació similar a la mitjana, però la importància 

que li donen els pacients és molt diferent. El respecte als drets i les voluntats és molt més important 

que la facilitat per trobar la sala d’espera, que no es considera especialment important.  
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ANÀLISI TEMPORAL DEL 2017 

Preguntes de satisfacció 
 

A continuació exposem l’evolució de la satisfacció dels pacients en cadascun dels àmbits que 

hem diferenciat. Les dades són de l’any 2010 fins a l’any 2017 i es presenten mitjançant dues sèries 

temporals: de les puntuacions mitjanes i del percentatge de satisfets. La categorització de satisfets 

ha seguit el mateix procediment utilitzat en apartats anteriors. 

Satisfacció temps d’espera 

1. Temps des que el metge li ha demanat la prova fins al dia que ha vingut a realitzar-la 

 

 
 

2. Puntualitat en fer l’exploració sobre l’hora programada 
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Satisfacció sobre el tracte rebut 
 

3. El personal de Rx l’ha atès en tot moment amb correcció 

 
 

4. Ha tingut la sensació que el personal de Rx ha vetllat per preservar la seva intimitat 
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5. El personal de Rx l’ha informat en què consistia l’exploració 

 

 
 

6. El personal de Rx l’ha respost adequadament sobre els dubtes que li hagi pogut plantejar 
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Satisfacció sobre l’estat de les instal·lacions i el confort 
 

7. La sala d’espera és confortable 

 
8. Li sembla que les instal·lacions utilitzades a Rx mantenen un bon nivell de conservació  
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9. La temperatura en la sala d’exploració ha estat adequada 

 

 

 
Satisfacció sobre drets i respecte a les voluntats 
 

10. Creu que s’han respectat els seus drets i les seves voluntats 
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Facilitat per a trobar la sala d’espera de RX 
 

11. Li ha estat fàcil arribar a la sala d’espera de Rx 

 
12. Els cartells indicadors són fàcils de trobar 
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13. Els cartells indicadors són de fàcil comprensió 

 

 
 

Respecte als percentatges de satisfets, la gran majoria d’ítems s’han mantingut relativament 

estables al llarg dels anys i en la majoria d’ells es pot observar una lleugera tendència positiva. 

Només observem un ítem on la tendència global del percentatge de satisfets sigui negativa, es 

tracta del temps d’espera.  

 

Aquest 2017 els ítems on el percentatge de satisfets ha millorat han estat: temps d’espera, 

puntualitat, informació, resposta a dubtes, temperatura en la sala d’exploració, els cartells. 

Ha millorat especialment tres ítems: el temps d’espera de la prova (+4,7%), la temperatura (+3,9%) i 

la puntualitat (+2,6%). Alguns ítems han patit una lleugera baixada de la satisfacció, com han sigut 

el tracte rebut pel personal, la conservació de les instal·lacions, els respecte a drets i voluntats i la 

comprensió dels cartells. Tot i això, l’única baixada destacable ha estat la de conservació 

d’instal·lacions (-1,14%).  

 

Si realitzem l’anàlisi de les mitjanes de satisfacció, aquest any s’ha donat la situació que tots els 

ítems han millorat la seva puntuació mitjana, tot i que en molts casos la millora ha estat mínima. 

Les millores més significatives han estat a: resposta a dubtes (+0,2), facilitat per arribar a la sala 

d’espera (+0,18), informació (+0,17), respecte a drets i voluntats (+0,16) i temperatura (+0,15). 

 

Per a finalitzar aquest apartat, esmentar un aspecte preocupant en l’anàlisi de les mitjanes de 

satisfacció en la gran majoria d’ítems: a diferència de l’anàlisi realitzada dels percentatges on 
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observàvem que la gran majoria d’ells tenien una tendència positiva, en el cas de les mitjanes, ens 

trobem amb una dinàmica totalment inversa. Observem com les mitjanes tenen en la gran majoria 

d’ítems una tendència negativa, fet que ens dóna a entendre que el nombre de pacients que 

valoren com a molt satisfets els ítems es troba en una lleugera decadència. Cal destacar que al 

llarg dels anys s’han produït diferents canvis metodològics que podrien explicar en part aquesta 

tendència. De totes maneres, aquest any la tendència ha estat clarament ascendent de forma 

generalitzada en les mitjanes, el que ens fa pensar que s’està trencant aquesta tendència 

decreixent. 
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Preguntes de Si/No 
 

Tot seguit exposem les respostes a les preguntes dicotòmiques de l’enquesta (Sí o No). D ‘aquestes 

preguntes analitzem a continuació el percentatge de gent que ha respòs de forma afirmativa o 

negativa les diferents preguntes i aprofitant la pregunta inicial ho separem segons els diferents 

aparells. En aquest cas, presentem les dades en diagrames de barres agrupades: 

 

1. Ha hagut de preguntar en més d’una ocasió per a trobar el Servei de RX 

 
En primer lloc observem que a un 87,6% dels pacients no els hi ha calgut preguntar en més d’una 

ocasió per a trobar el servei de RX. El gràfic de la dreta ens mostra les diferències percentuals i 

absolutes segons l’aparell; podem visualitzar com en totes les proves el percentatge de pacients 

que han de preguntar en més d’una ocasió per arribar a la sala on s’efectua la prova és força 

similar i en cap cas superior a un 20%, trobant el percentatge major en la prova  del TAC (16,67%) i 

el menor en la mamografia (10%).  

 

En analitzar les dades temporals, com en el següent gràfic, podem visualitzar l’evolució del 

percentatge de pacients que no ha hagut de preguntar en més d’una ocasió: 

 

Observem com el percentatge s’havia mantingut relativament estable a partir de l’any 2012 al 

llarg dels anys entre un 80% i un 85%. Els resultats obtinguts l’any 2017 han estat els millors resultats 

de tota la sèrie, superant per primera vegada el 85%, on el percentatge de persones que no han 

hagut de preguntar és del 87,6%. Observem una clara tendència positiva en aquest àmbit, 

especialment a partir de l’any 2015. 
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2. El personal de Rx s’ha identificat quan l’ha atès 

 
En primer lloc podem observar com de forma general més del 35% del personal no s’ha identificat 

en atendre als pacients. El gràfic de la dreta ens mostra les diferències segons l’aparell i podem 

visualitzar que, tot i que no hi ha gaires diferències, el cas més preocupant és el de RX on el 

percentatge de no identificats arriba al 41,43%. L’aparell amb un resultat més positiu ha estat 

l’ecografia, on el percentatge de no identificats és del 26,67%. Destacar que no hi hagi cap 

aparell que superi el 50% de no identificats, aspecte que sí que havia succeït els darrers anys.  

 

Tot seguit analitzem les dades temporals on podem visualitzar l’evolució del percentatge de 

personal que no s’ha identificat davant dels pacients. 

 

 

En el 2017, el percentatge de no identificats ha sofert una disminució considerable i els resultats 

obtinguts han estat els millors des de l’any 2011. Observem que des del 2015 les dades han millorat 

de forma extremadament significativa. 
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3. Li han agradat aquestes instal·lacions 

 

 
 
Es tracta de l’ítem de resposta binaria més fàcil d’interpretar, ja que hi ha un elevat percentatge 

de respostes afirmatives, a un 99,2% dels enquestats els hi agraden les instal·lacions. A causa de la 

gran quantitat de pacients que responen de forma afirmativa la pregunta, no es poden fer 

distincions segons l’aparell, ja que en tots els aparells els percentatges de respostes negatives és 

ínfim, sense rebre cap queixa en l’aparell mamografia i TAC  i només una en l’ecografia i l’Rx.  

 

Tot seguit analitzem les dades temporals on podem visualitzar l’evolució del percentatge de 

pacients que els hi agraden les instal·lacions, podem veure com el percentatge s’ha mantingut 

estable amb el pas del temps. Respecte a l’any 2016 el percentatge ha augmentat en un 0.7%, 

arribant al 99,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             25 

 
4. Possibilitat expressar opinió 

 

 
 
Per finalitzar l’anàlisi de les preguntes amb resposta binaria, estudiem fins a quin punt els pacients 

tenen la possibilitat d’expressar la seva opinió i observem com el 70,4% dels pacients han contestat 

afirmativament a la pregunta. D’entre els diferents aparells, en el gràfic de la dreta podem veure 

com en el cas del TAC és on trobem el percentatge més gran de pacients que no se senten amb 

la possibilitat d’expressar la seva opinió (36,67%). D’altra banda, l’aparell on el percentatge és 

inferior, és el cas de l’ecografia que té un percentatge de 21,67%. Podem observar que el 

problema no és exclusiu d’un aparell, tot i que el que obté resultats més negatius és el TAC, i és on 

caldria realitzar les primeres accions de millora.   

 

En analitzar les dades temporals, com en el següent gràfic, podem visualitzar l’evolució del 

percentatge de pacients amb possibilitat d’expressar la seva opinió.  

 

 
 

Observem com el percentatge s’ha mantingut relativament estable al llarg dels anys fins al 2015, 

entre un 80% i un 95%, amb baixades i pujades. Podem veure com en l’any 2016, el percentatge 

va disminuir força i aquest 2017 la davallada ens ha portat al valor més baix des de l’inici de la 

realització de les enquestes, fet que ens ha de portar a pensar en la possibilitat d’una 

problemàtica. Observem com des de 2014 la dinàmica ha estat negativa, i aquesta davallada 

cada any és preocupant. 
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Valoració general 
 

Anàlisi transversal 
 

Tot seguit, presentem els resultats obtinguts en la pregunta que feia referència a la satisfacció 

general, que constava d’una escala del 0 al 10. Aprofitant la pregunta de segmentació del tipus 

d’aparell, analitzada a l’inici de l’informe, estudiem com varia la satisfacció general dels pacients 

en funció de l’aparell. 

 

Observem que la puntuació mitjana global ha estat de 8,91, on la majoria dels enquestats hi han 

atorgat puntuacions de 8 a 10 (més d’un 40% ha realitzat una puntuació de 10) i on només dos 

pacients han puntuat amb una valoració inferior al cinc (amb un 2  i un 3), com tot seguit podem 

visualitzar:  

 

 

 

Aprofitant la pregunta de segmentació inicial, veiem la valoració mitjana segons el tipus d’aparell: 

 

 

 

 

 

En segmentar la mostra en funció de l’aparell, podem observar com les puntuacions de satisfacció 

general segons l’aparell no difereixen molt entre elles, exceptuant el cas de l’ecografia, on els 

resultats obtinguts són els pitjors dels quatre aparells analitzats. En els altres aparells, els valors 

obtinguts són majors a la mitjana global.  
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Anàlisi temporal 

La valoració general ha tingut una tendència a augmentar lleugerament al llarg dels anys, tot i 

l’estancament sofert entre el 2012 i 2015. L’any 2017 hem obtingut el millor resultat històric, 

mantenint la satisfacció obtinguda l’any 2016, i fins i tot, millorant-la en dues dècimes. En el 

següent gràfic podem observar els resultats: 
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Opinions incloses a l’enquesta 

A partir de les respostes dels pacients podem considerar que l’aspecte que ha rebut major 

nombre de queixes ha estat els problemes amb les llistes d’espera. Un 7,6% dels pacients 

entrevistats s’han queixat de que el temps d’espera és massa llarg. Cal destacar la millora 

d’aquesta dada respecte a l’any anterior tot i que continuem en valors molt elevats, ja que per 

exemple l’any 2012 no arribava a l’1%. 

 

També ha rebut un alt nombre de queixes la incomoditat i escassetat de les cadires; d’un 3,6% dels 

pacients s’han queixat d’aquest aspecte, tal com succeïa en el cas de les llistes d’espera, el 

percentatge ha disminuït força respecte a l’any anterior, passant del 4,8% al 3,6%, però continua 

sent el segon problema més citat pels pacients. El tracte i la comunicació dels professionals (2,8%), 

el retard d’entrada per fer la prova (1,6%) La manca de personal (1,2%), i el temps d’espera a 

urgències (1,2%), han sigut altres aspectes on hi ha hagut queixes. Esmentar la gran pujada 

percentual soferta pel tracte i la comunicació dels professionals (d’un 1,63% a un 2,8%) i del retard 

d’entrada per fer la prova (d’un 0,75% a un 1,6%). 

 

També explicitar que, tot i de forma marginal (percentatges menors a l’1% del total d’enquestats), 

els pacients han volgut fer palesa la seva disconformitat amb les següents funcions: mala atenció 

telefònica, atenció infermeres, problemes amb els cartells indicadors, problemes de neteja, 

problemes de temperatura (fred/calor) i una deficient preparació de la prova.  

 

Com a aspectes positius, indicar que un 0,4% dels enquestats mostra el seu agraïment amb els 

professionals. També hem pogut observar diversos aspectes que han millorat en nombre de 

queixes respecte a altres anys, com és el cas dels problemes de demora al rebre els resultats i els 

cartells indicadors, on el nombre de queixes ha disminuït considerablement. A continuació 

exposem gràficament les crítiques més esmentades: 

 

Llistes d’espera 
Cadires incòmodes i escasses 

Tracte i comunicació professionals  
Retard entrada a fer la prova 

Manca de personal 
Temps d’espera a urgències 

Problemes amb els cartells indicadors 
Problemes de neteja 

Mala atenció telefònica 
Problemes temperatura 
Mala preparació prova 

Atenció infermeres 
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Propostes de millora 
 

Abans d’esmentar les diferents propostes de millora, resumirem diferents indicis que s’han anat 

repetint al llarg de l’informe: 

 

El principal problema que troben els pacients és el temps d’espera de la prova. Hem observat un 

relatiu augment en la satisfacció en aquest aspecte, però, amb tot això, encara ens trobem en un 

nivell baix de satisfacció. Era l’aspecte més important a corregir en les anteriors enquestes i sembla 

que ha millorat una mica. Si es va realitzar algun tipus d’acció, fora bo mantenir-la, però estaria bé 

repensar alguna nova mesura que aconsegueixi augmentar en major grau la satisfacció amb el 

temps d’espera.  

 

Un aspecte que comença a ser preocupant, especialment en les darreres enquestes, és la queixa 

dels pacients amb la impossibilitat d’expressar la seva opinió. El percentatge de pacients que 

considera que ha pogut expressar opinió ha baixat fins a obtenir el valor mínim des que es van 

començar a realitzar les enquestes. El més preocupant és la clara tendència negativa, si al 2014 el 

percentatge va ser d’un 96,8% (valor màxim aconseguit), el percentatge ha anat disminuint fins a 

arribar al 70,4% actual. Actualment quasi el 30% dels pacients senten la impossibilitat d’expressar la 

seva opinió. 

 

També podríem citar un altre aspecte en el que els resultats obtinguts són encara preocupants, tot 

i millorar de forma considerable els darrers anys: el personal que no s’identifica. És destacable la 

millora en els dos aparells on el darrer any es va esmentar que s’hauria de centrar especialment la 

intervenció (Mamografia i RX Conv). De fet, com hem comentat anteriorment, en els quatre 

aparells s’ha millorat significativament, però encara el 35,2% dels pacients ens diuen que els 

professionals no s’identifiquen. Si s’ha dut a terme algun tipus de mesura, seria convenient 

continuar amb ella.   

 

A l’informe també hem pogut anar veient com, de forma molt residual, altres aspectes han estat 

criticats, com els aspectes propis de l’àrea de confort i conservació de les instal·lacions. Tant 

l’escassetat i incomoditat de les cadires com problemes amb els cartells, han estat problemes 

citats en la part oberta, i es tracta dels aspectes menys valorats. Per altre banda, cal dir que el 

percentatge de satisfets d’entre els pacients enquestats en aquests aspectes és superior al 96%.  

 

D’altra banda, també cal citar que les millors valoracions tenen a veure amb el tracte rebut pels 

pacients: l’atenció del personal, intimitat, puntualitat i la resposta a dubtes són els aspectes millor 

valorats.  També cal destacar que la resposta a dubtes, la temperatura i la puntualitat han sigut els 

aspectes que més han millorat aquest any. Això ens ha de portar a pensar en quins mecanismes 

s’han posat en marxa en aquestes àrees on la rebuda per part dels pacients ha sigut tan 

favorable.  
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Aquest resum dels resultats obtinguts ens indiquen diferents vies que hauríem de tenir en compte a 

l’hora de plantejar-nos canvis o modificacions en el funcionament de l’organització: 

 

 Analitzar el problema existent amb el temps d’espera: seria convenient estudiar la possible 

causa d’aquest problema, si es tracta únicament de l’existència de falta de recursos o si 

també hi ha un problema en la gestió. Cal analitzar quins són els motius pels quals a cap dels 

aparells els resultats de satisfets siguin positius. 

 

 Valorar el bon funcionament de l’atenció del personal i la intimitat i analitzar les causes de 

la gran millora en la informació sobre la prova, la resposta als dubtes i la puntualitat: cal 

felicitar als treballadors encarregats d’aquests aspectes i analitzar per què s’està fent bé, per 

intentar extrapolar aquest bon funcionament a altres àmbits.  

 

 Valorar la millora en àmbits com la temperatura i la resposta a dubtes: cal analitzar que s’ha 

fet bé el darrer any que hagi provocat aquest augment dels satisfets. 

 

 Millorar la formació del personal per a fomentar encara més la identificació i donar més 

possibilitats al pacient d’expressar la seva opinió: la identificació es tracta d’un problema 

arrelat al llarg dels anys, que està en vies de correcció. Tot i això es pot continuar insistint en 

aquest aspecte per a intentar tenir percentatges de no identificats més baixos. També es 

pot fer una campanya per aconseguir que els professionals siguin més sensibles a la 

demanda dels pacients a poder expressar la seva opinió. 

 

 Valorar si és necessari i factible, una inversió en mobiliari per a les sales d’espera, centrant-

nos en aspectes com la comoditat de les cadires o la reorganització/ampliació d’aquest 

mobiliari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


