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SAID
El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID) es 

troba dins aquest model, englobant l’atenció no

urgent a domicili. Inclou 4 processos assistencials

Sanitaris diferenciats, un dels quals és el 

d’Hospitalització a Domicili (HD).

Objectius HD
Es defineix com una alternativa sanitària a l’hospitalització convencional per

pacients que no requereixen tota la infraestructura hospitalària:

• Pretén evitar la institucionalització

• Augmentar la disponibilitat de llits hospitalaris

• Disminuir els costos hospitalaris



Activitat HD

Processos aguts: 
• CCEE
• UCIES
• Hd D 
• AP

I altes precoces dels serveis de:
• Medicina Interna
• Cirurgia
• COT



Avaluar quantitativament i qualitativament el grau de

satisfacció dels usuaris del servei d’HD i relacionar-lo 

amb la seva expectativa d’alta hospitalària  prèvia.

Objectiu estudi

Els usuaris d’HD manifesten un grau de satisfacció 
suficient amb l’atenció rebuda i aquest no depèn de les 
seves expectatives prèvies de permanència al medi 
hospitalari de procedència.

Hipòtesi conceptual



Justificació

El coneixement del grau de satisfacció dels nostres pacients en la

nostra tasca assistencial ens dóna eines per seguir millorant en les

nostres intervencions, tenint en compte l´opinió de qui rep aquesta

atenció: el pacient i/o la família d’aquest.



Metodologia

• Estudi observacional descriptiu transversal en pacients atesos en

Hospitalització Domiciliària entre maig i setembre del 2015 que 
hagin completat tot el programa d’atenció al domicili.

• Distribució de qüestionari  SERVQUAL 1 modificat, facilitant la

informació i les instruccions necessàries previ signatura del 

consentiment del pacient/família.

• Garantia d’anonimat

• Aprovació pel Comitè d’Ètica en Investigació Clínica (HGTiP).



Casos derivats a HD dels serveis de Medicina

Interna, traumatologia, cirurgia general, hospital de

dia, consultes externes, urgències de l’HMB i AP.

En els casos en que hi haguès deteriorament cognitiu del

pacient, ha participat en nom seu el cuidador principal del

mateix, (familiar de referència).

Criteris d’exclusió
Casos que no finalitzan el tractament amb l’equip 
domiciliari.
Casos que no acceptin participar en l’estudi.

Criteris d’inclusió 



Qüestionari

La recollida de dades s’ha fet mitjançant el qüestionari SERVQUAL

modificat. 

S’administra als subjectes que compleixen els criteris del estudi entre

el Maig i Setembre d’aquest any com a prova pilot.



Qüestionari SERVQHOS 1



Qüestionari SERVQHOS 2



Abocament i anàlisi de dades

Els valors recollits als formularis s’han abocat en taules Office Acces

2003.

Per l’anàlisi s’ha utilitzat el programa SPSS19.0 per a Windows on

s’ha exportat tota la informació recollida i des de on s’han obtingut tant

les freqüències i dades descriptives de cada ítem com les

contingències i la fiabilitat de les mateixes.



Resultats Filiació 1

N Subjectes d’estudi: 73

N Casos vàlids: 47



Resultats Filiació 2



Resultats Contingència 1



Resultats Contingència 2



Resultats Contingència 3



• Com a prova pilot ens ha evidenciat les dificultats d’administració 
dels qüestionaris a l’entorn dels nostres pacients. 

• Els nivells de satisfacció expressats son alts, (valors acumulats entre 
3,681 i 4,404 sobre 5) i fiables (a Crobach=0,975).

• No hi ha relació significativa entre origen/nivell de satisfacció, 
origen/temps suficient d’hospitalització ni entre origen/expectativa alta 
hospitalària,  tot i aplicar proves de contingència exactes.

CONCLUSIONS

Els usuaris d’HD manifesten un grau de satisfacció 
suficient amb l’atenció rebuda i aquest no depèn de 
les seves expectatives prèvies de permanència al 
medi hospitalari de procedència

Hipòtesi conceptual
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