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Quant costa la teva salut?
Modalitat: Asíncron amb entrevistador presencial
Preguntes:
• Els pacients no valoren la gratuïtat dels serveis sanitaris?
• L’ús dels recursos per part dels pacients és millorable?
• El pacient no coneix el cost real dels recursos sanitaris i socials que ell utilitza?
• Seria convenient fer alguna actuació per fer conscients als pacients de la seva despesa?
• Donar un document informatiu als pacients amb el cost de la seva despesa pot ser una
bona eina?
Diferencial semàntics:
En desacord / D’acord
Entrevistadors:
Conviden a participar a 6 companys, que han de respondre les preguntes davant de
l’entrevistador, per poder comentar els resultats.
Si cal, insistir en que no es tracta tant d’un enquesta d’opinió sinó d’una eina per veure fins a quin punt
és possible arribar a un consens que finalment s’ha de traduir en una presa de decisió col·lectiva.

Recollir grau de consens quantitatiu amb les 5 preguntes i percepcions qualitatives dels
participants.
Objectiu:
Resposta esperada entre 5 i 6 amb un grau de consens alt. (IQR=1)
Accés:
https://smartdelphi.com
(A LOGIN clicar Access with code) YRR8836
Participants:
11 entrevistadors que cadascun convida a 6 participants de perfils diferents (metges,
infermeres, administració).
Primer responem els 10 entrevistadors (grup que està fent el curs PINNTS) i després
convidem als 6 companys.
El participant dona la resposta davant de l’entrevistador, de manera que s’anima al
consens (voluntari) i es recullen percepcions qualitatives davant les preguntes.
Es preveu la participació de 60 persones, (pseudorandom)
Resultats:

L’organització està bastant d’acord en considerar que els pacients en general no valoren la
gratuïtat dels serveis sanitaris.
El consens és màxim en relació a:
• Que l’ús dels recursos per part dels pacients és millorable.
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El pacient no coneix el cost real dels recursos sanitaris i socials que ell utilitza.
Seria convenient fer alguna actuació per fer conscients als pacients de la seva despesa.
Donar un document informatiu als pacients amb el cost de la seva despesa pot ser una
bona eina.
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