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2. Resum 

 

2.1 Resum 

OBJECTIU: El principal objectiu d’aquest estudi és estudiar si un major coneixement 

es relaciona amb una major satisfacció amb el tractament. També es vol determinar 

quin és el grau de coneixement i el grau de satisfacció amb el tractament farmacològic 

(antidiabètics orals) que reben les persones diabètiques tipus 2 d’Osona. 

METODOLOGIA: Es realitza un mostreig no probabilístic consecutiu a 13 persones 

diabètiques majors d'edat a la Clínica de Vic (CHV) que compleixin els criteris 

d’inclusió. S’administren els qüestionaris a les persones seleccionades per tal de 

conèixer les dades sociodemogràfiques, el grau de coneixement i satisfacció amb el 

tractament farmacològic i es fa l’anàlisi de les dades utilitzant el programa SPSS ®. 

RESULTATS: L’edat mitjana dels participants és de 68,77 ± 3,84 anys; una mitjana de 

2,92 ± 0,58 síndromes geriàtriques per persona i una mitjana de 3,69 malalties per 

persona amb un màxim de 3 hospitalitzacions i 48 consultes a atenció primària en l’any 

previ. Trobem una mitjana de 6,0 fàrmacs per persona. La mitjana del grau de 

coneixement dels medicaments és de 11,77 punts d’un total de 22, màxim de 15 i 

mínim de 7, i una mediana de 13 (DE 2,38). Els participants que coneixen 

insuficientment el seu tractament són 9 (69,23%), i els que coneixen suficientment el 

seu tractament són 4 (30,77%). La mitjana del grau de satisfacció, és de 42,53 ±1,88 

punts d’un total de 69. Pel què fa a la relació entre el grau de coneixement i el grau de 

satisfacció, s’ha trobat que per la mostra obtinguda no hi ha associació (p=0,51). 

DISCUSSIÓ: La mostra de participants té característiques semblants a la majoria 

d’estudis revisats. El coneixement dels pacients diabètics respecte al tractament 

farmacològic és baix, fet que coincideix amb la bibliografia revisada. Pel que fa al grau 

de satisfacció, 8 dels 13 participants afirmen que estan bastant satisfets amb el 

tractament actual i 4 ho estan molt. Finalment, pel que fa a la relació entre el grau de 

coneixement i el grau de satisfacció, en el present estudi s’ha vist que no hi ha 

associació entre les dues variables, mentre altres estudis afirmen que el nivell de 

satisfacció està directament relacionat amb el grau de coneixement. 

CONCLUSIONS: L’estudi portat a terme demostra que el coneixement del tractament 

farmacològic és baix. En canvi, podem afirmar que la satisfacció amb el tractament és 

alt. En la mostra analitzada, no existeix una associació entre el grau de coneixement 

del tractament amb el grau de satisfacció d’aquest.  

PARAULES CLAU: Grau de coneixement, grau de satisfacció, diabetis tipus 2, 

tractament farmacològic.  
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2.2 Abstract 

 

OBJECTIVE: The main objective of this study is to study whether greater knowledge is 

related to greater satisfaction with treatment. We also want to determine the degree of 

knowledge and the degree of satisfaction with the pharmacological treatment (oral 

antidiabetics) that people with type 2 diabetes in Osona receive. 

METHODOLOGY: A consecutive non-probabilistic sampling of 13 diabetic adults is 

performed in Clínica de Vic (CHV) who meet the established inclusion criteria. The 

questionnaires are administered to the selected people in order to know the 

sociodemographic data, the degree of knowledge and satisfaction with the 

pharmacological treatment. For data analysis we will use the program SPSS ®  

RESULTS: The mean age of the participants is 68.77 ± 3.84 years; an average of 2.92 

± 0.582 geriatric syndromes per person is obtained and an average of 3.69 diseases 

per person; a maximum of 3 hospitalizations and 48 primary care consultations in the 

previous year. We found an average of 6.0 drugs per person. The average degree of 

knowledge of the drugs is 11.77 points out of a total of 22, maximum of 15 and a 

minimum of 7, and a median of 13 (SD 2.38). The participants who know their 

treatment insufficiently are 9 (69.23%), and those who know their treatment sufficiently 

are 4 (30.77%). The average degree of satisfaction is 42.53 ± 1,88 points out of a total 

of 69 points. Regarding the relationship between the degree of knowledge and the 

degree of satisfaction, it was found that there was no association for the sample 

obtained (p = 0.51). 

DISCUSSION: The sample of participants has similar characteristics to most of the 

studies reviewed. The knowledge of diabetic patients regarding pharmacological 

treatment is low, fact that matches the revised bibliography. Regarding the degree of 

satisfaction, 8 of the 13 participants state that they are quite satisfied with the current 

treatment and 4 are very satisfied. Finally, regarding the relationship between the degree 

of knowledge and the degree of satisfaction, in the present study it has been seen that 

there is no association between the two variables, while other studies state that the level 

of satisfaction is directly related to the degree of knowledge. 

CONCLUSION: The present study shows that the knowledge of the pharmacological 

treatment is low. On the other hand, we can state that the satisfaction with the treatment 

is high. In the analyzed sample, there is no association between the degree of knowledge 

of the treatment and the degree of satisfaction of the same. 

KEYWORDS: Degree of knowledge, degree of satisfaction, type 2 diabetes, 

pharmacological treatment.
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3. Introducció  

 

3.1 Antecedents i estat actual del tema 

 

3.1.1 Marc Teòric 

 

Actualment hi ha estudis que conclouen en el fet que el coneixement dels pacients 

diabètics respecte a la seva malaltia, les possibles complicacions i els tractaments, 

és baix (Salar et al., 2016). Al voltant del 25-50% dels pacients no prenen 

adequadament la medicació prescrita, i ho relacionen tenint en compte que per a un 

correcte compliment del tractament, el pacient ha de conèixer la medicació que se li 

ha prescrit, el seu ús i el propòsit d’aquesta (Cruzado Álvarez et al., 2010).  

 

S’estima que els pacients que coneixen suficientment el seu tractament és d’un 

53,33% i el nivell mitjà de satisfacció és de 59,11% (Fornos et al., 2008). 

 

Altres estudis, expliquen que hi ha una relació directa entre el coneixement de la 

malaltia i la satisfacció amb el tractament (Rho= 0,3633; p= 0,0014), així com la 

satisfacció amb el tractament i el compliment terapèutic. A més, la satisfacció amb el 

tractament i l'autocura de la salut estan inversament relacionats amb l'edat (Rho= –

0,2971; p= 0,0096). 

Fins i tot diuen que els pacients que utilitzen insulina tenen menor satisfacció 

amb el tractament 23,4 ± 6,7 punts davant als que no la utilitzen 25,3 ± 6,4 punts 

sobre 36, p<0,001 (Fornos-Pérez, Ferrer, et al., 2016). 

 

Finalment, altres estudis vénen a assenyalar que la satisfacció dels pacients amb el 

seguiment farmacològic es relaciona fonamentalment a millores en el coneixement 

dels medicaments, i per tant, el grau de coneixement sobre la malaltia i sobre el 

tractament farmacològic es relaciona tant en la qualitat de vida com en el grau de 

satisfacció amb el tractament (Solá Uthurry et al., 2005).
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3.1.1.1 Grau de coneixement  

 

El grau de coneixement sobre la malaltia i el tractament farmacològic per part dels 

pacients afavoreix en el compliment, la qualitat de vida i la satisfacció amb el mateix 

(Fornos-Pérez, Carlos Ferrer, et al., 2016). 

 

 

3.1.1.1.1 Grau de coneixement respecte a la malaltia 

 

Un pacient ben informat de la seva malaltia, és aquella persona afectada per una 

o més malalties cròniques que és capaç de responsabilitzar-se d’aquesta, 

identificant els símptomes i adquirint eines per gestionar el seu impacte 

(Blancafort, 2012). 

 

Actualment, malgrat que existeixen certs avanços, el coneixement sobre la 

malaltia en el pacient crònic és subòptim. Aquest fet fa necessari millorar els 

mecanismes que facilitin una informació veraç i comprensible al pacient i a les 

seves persones properes, de tal forma que es produeixi un diàleg sobre la 

malaltia, la seva evolució i augmenti l’empoderament per poder decidir sobre les 

seves decisions de salut, especialment en malalties cròniques on es fomenta 

l’autoresponsabilitat de la cura per a la seva pròpia salut (Santaliestra, 2008). 

 

S’ha d’adaptar el nivell d’informació que es dona al grau de la qual el pacient vol 

rebre. Una comprensió detallada del procés de malaltia, pot ajudar que el pacient se 

senti més ben informat a l’hora de triar cada tractament, i així senti que coneix les 

parts més “íntimes” de la biologia de la seva malaltia (Ciruelos & Albanell, 2019). 

 

En definitiva, és important que els pacients coneguin quina és la malaltia que pateix, 

com actua i el funcionament d’aquesta, els símptomes associats, la prevalença de la 

població a qui afecta, com es pot detectar, el diagnòstic, el tractament habitual, com 

prevenir-ho, conèixer els consells de salut, tractaments, proves diagnòstiques 

relacionades, i els signes d’alarma que indiquen la possible afectació de la malaltia. 
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Algunes de les causes o factors que influeixen en el coneixement de la 

malaltia són, l’acceptació o rebuig d’aquesta, curació o absència de 

símptomes, gravetat, procés intercurrent i la naturalesa del procés, si és 

agut o crònic (Tadeo et al., 2016). 

 

3.1.1.1.2 Grau de coneixement respecte al tractament farmacològic 

 

Dins aquest coneixement, hi tenim el coneixement lligat a l’actuació del medicament, 

com ara, el mecanisme d’acció, l’eficàcia, l’eficiència i els beneficis esperats. 

I també, el coneixement lligat a l’administració del medicament, com ara, les 

contraindicacions, precaucions, interaccions, efectes adversos, via d’administració, 

dosi, posologia, durada del tractament i indicacions (Catalunya, n.d.). 

 

Tot aquest coneixement és necessari per evitar una administració errònia del 

medicament, una conservació inadequada, una dosi, pauta i/o durada no 

adequades, duplicitat, errors en la dispensació i en la prescripció, incompliment i 

interaccions medicamentoses. 

En la majoria dels casos, les interaccions medicamentoses són perjudicials i 

provoquen una disminució de l’efecte terapèutic, encara que també poden potenciar-

lo. També es pot donar entre fàrmacs, aliments i begudes. Per aquesta raó, el 

pacient ha de conèixer tant la medicació com el seu ús, i el propòsit de la mateix 

(Cruzado Álvarez et al., 2010). 

 

A més, gràcies a aquest coneixement del tractament, podem detectar altres 

problemes de salut que afecten el tractament, probabilitat d’efectes adversos, 

problema de salut insuficientment tractat, o bé altres problemes (Jara et al., 2010). 

 

Per últim, també és interessant conèixer els principals factors que poden modificar 

l’efecte dels fàrmacs, ja que són els factors farmacocinètics, factors de tolerància, 

factors fisiològics, factors patològics, factors genètics, o bé, altres factors com la 

dieta (els aliments poden modificar l’absorció dels fàrmacs) o el tabac, que poden 

influir en el metabolisme dels fàrmacs (Catalunya, n.d.). 
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3.1.1.1.3 Factors que influeixen en el coneixement  

 

Per entendre la influència dels diferents factors que afecten el procés del 

coneixement, així com afavorir o empitjorar el grau de coneixement, cal tenir una 

concepció clara dels aspectes que entren en joc en referir-nos-hi.  

 

En primer lloc, tenim els factors de la persona: 

- Edat, entorn cultural, i nivell d’educació. 

- Alfabetització en salut i barrera idiomàtica. 

- Convenciment de no haver estat tractat correctament. 

- Suposició que el medicament no és efectiu. 

- Dificultat per entendre les explicacions rebudes sobre el tractament. 

- Oblits, falta de memòria, trastorns cognitius. 

- Dificultats per aconseguir la medicació. 

- Desmotivació, desinterès. 

- Vacances farmacològiques. 

- Iniciativa d’un altre professional sanitari o no sanitari. 

- Escàs suport social i familiar en el cas dels ancians que viuen sols. 

- Falta de formació dels cuidadors. 

- Coneixement de la malaltia. 

- Desacord respecte a la necessitat de tractament i/o 

convenciment de no haver set tractat correctament. 

 

En segon lloc tenim els factors relacionats amb els fàrmacs: 

- Efectes adversos (una de les causes més comunes). 

- Característiques del principi actiu: manca de benefici a curt termini. 

- Complexitat del règim terapèutic (via d’administració, dosi, 

interferència en  la vida diària). 

- Cost i naturalesa (fàrmac, dieta, etc). 

 

En tercer lloc tenim els factors relacionats amb el sistema sanitari i els seus 

professionals: 

- Accessibilitat. 

- Falta de temps en la comunicació entre el professional i el pacient. 
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- Dificultats de comunicació entre el professional i el pacient. 

- Mala relació entre el professional i el pacient. 

- Instruccions deficients que sovint es limiten a una revisió de 

medicaments a l’alta per falta de temps disponible, càrrega de treball 

per part del professional i manca de coneixement sobre la capacitat 

d’aprenentatge del pacient. 

- Falta de seguiment del procés. 

- Formació insuficient del professional. 

- Descoordinació entre els professionals. 

- Nombre de medicaments prescrits (Barcelona et al., 2006). 

 

3.1.1.1.4 Percepció del propi grau de coneixement 

 

La percepció, denominada per la psicologia moderna, és un conjunt de processos i 

activitats relacionades amb l’estímul que recullen els sentits, del qual s’obté 

informació del que ens rodeja, accions pròpies i dels altres, i de la nostra 

consciència (Silva-Fhon et al., 2015). 

 

Les persones percebem a partir del que sabem, de les experiències i sensacions 

prèvies, però de vegades aquest saber és un saber fals o poc fonamentat. Com deia 

Bergson, percebre és sobretot recordar, és només un conjunt d’hipòtesis del nostre 

“jo” sobre l’entorn (Villar, 2010). 

 

En termes pràctics i amb referència als estudis actuals, la percepció que el pacient té 

sobre l’efectivitat i la seguretat del seu tractament és menor si desconeix la indicació 

del seu tractament, la posologia, la forma d’ús, la duració i altres conceptes 

relacionats amb el tractament (Salar et al., 2016). 

 

Tot i així, sovint la percepció de la pròpia persona sobre el seu grau de 

coneixement és una imatge de la realitat menys acurada i lliure del que ens 

agradaria que fos, influïda molts cops per estereotips i/o prejudicis, i pot provocar 

que aquesta canviï d’una persona a una altra, tot i tenir el mateix grau de 

coneixement (Botero De Mejía et al., 2007). Per aquesta raó, en el present estudi 

volem evitar aquest coneixement subjectiu o poc fonamentat de les persones a 

través de qüestionaris quantitatius validats que el que ens faran veure és la part 
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vàlida i confiable del grau de coneixement, i així aportar evidència empírica. 

 

 

3.1.1.2 Grau de satisfacció 

 

Definir el grau de satisfacció és complicat, ja que poden haver-hi diferents definicions. 

Per exemple, Linder i Pelz (1985),  ho defineix com “la valoració positiva d’una sèrie 

d’actuacions sanitàries, basant-se més en la cobertura de les expectatives prèvies que 

en els sentiments pròpiament dits”. Altres autors vinculen la satisfacció amb la relació 

entre les expectatives i el realment experimentat (Cordero et al., 2013). 

 

Els instruments de registre apropiats són fonamentals per assegurar la provisió d’un 

servei de qualitat, i és per aquesta raó que és de gran importància considerar la 

satisfacció dels pacients com a un resultat humanístic que reflecteix l’habilitat del 

proveïdor per complimentar les necessitats dels pacients-usuaris. L’anàlisi de la 

satisfacció, també s’utilitza com a instrument per legitimar les diferents reformes 

sanitàries i així millorar l'organització i la capacitat dels serveis a proveir per tal de 

modificar la qualitat del tractament farmacològic (Solá Uthurry et al., 2005). 

 

És cert, però que aquesta satisfacció està relacionada amb una gran varietat de 

factors com són, els estils de vida, les experiències prèvies, les expectatives de futur i 

els valors de l’individu i de la societat.  

Per tant, una de les principals dificultats de l’anàlisi de la satisfacció és aquest 

concepte que procedeix d’una naturalesa subjectiva i contextual. 

 

Per tal de mesurar el grau de satisfacció de les persones respecte l’accés als 

recursos assistencials, a la comunicació i a la continuïtat de cures d’infermeria, hi 

trobem els següents NOC (taxonomia nursing outcomes classification) relacionats: 

- 3000 Satisfacció del pacient/usuari: accés als recursos assistencials 

- 3002: Satisfacció del pacient/usuari: comunicació 

- 3003 Satisfacció del pacient/usuari: continuïtat de cures (Listado 

Criterios NOC - Temas de Enfermería- Enfermería Actual, n.d.) 
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3.1.1.3 Diabetis  

 

La diabetis mellitus tipus 2 és una malaltia crònica que es caracteritza per un 

augment dels nivells de sucre a la sang, a causa de la incapacitat del cos de produir 

o poder utilitzar de manera adequada la pròpia insulina. Aquesta s’inicia en adults i 

és la forma més comuna de la diabetis (80-90% de tots els casos) (Roca et al., 

2020). 

 

La diabetis mellitus és una de les malalties que representen els principals problemes 

de salut pública en tot el món, ja sigui perquè la seva prevalença va en augment a 

causa de la prolongació de l’esperança de vida, per les seves complicacions, i 

també per la seva relació amb altres malalties cròniques degeneratives. El seu 

tractament es basa principalment en quatre pilars que són la dieta, l’activitat física, la 

teràpia farmacològica on són molt freqüents els antidiabètics orals i l’educació 

diabetològica, i per tal d’aconseguir l’èxit del tractament, el més important és la bona 

interacció i compliment de tots aquests components dels quatre pilars (México 

Pascacio-Vera et al., 2016). 

 

Els determinants per a l’incompliment del tractament farmacològic en pacients 

diabètics, molts cops es relaciona amb la polimedicació, amb el nombre de dosis 

diàries, amb les comorbiditats, també amb els anys d’evolució de la malaltia i 

finalment, amb el cost dels fàrmacs. La OMS ha proposat orientar-los en cinc grups: 

socioeconòmics, demogràfics, del sistema de salut i de l’equip de salut, les 

característiques de la malaltia i del tractament, i els del pacient (Organización 

Mundial de la Salud, 2004). 

 

3.1.1.4 Educació sanitària  

 

Un dels aspectes més importants en la relació infermera-pacient, és una relació 

terapèutica amb una comunicació i transferència d’informació adaptada a la realitat 

física, psicològica i sociocultural de cada persona, especialment en pacients amb 

malalties cròniques, on un adequat coneixement de la malaltia per part del pacient, 

permet un canvi en la conducta d’aquest respecte la seva malaltia i augmenta la 

cooperació, la satisfacció i l’adherència als tractaments, ja que el pacient és capaç 

d’aprendre i integrar la malaltia com a part de la seva vida diària (Werner C et al., 
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2006). Tal com deia Lacroix i Assal, contribueix a aconseguir beneficis en la 

situació clínica dels pacients diabètics (Fornos-Pérez, Ferrer, et al., 2016). 

 

Encara que els metges al prescriure un medicament informin correctament, el 

pacient moltes vegades no ho entén (18,6%) i surt de la consulta sense preguntar 

tot el que voldria (22,7%), per tant difícilment complirà amb les pautes prescrites 

(Leal Hernández et al., 2004). 

 

Cal destacar que el concepte d’educació sanitària consisteix a informar i formar a 

través d’una comunicació clara i simple amb un llenguatge adequat entre el pacient i 

el professional on hi ha una transmissió del missatge des del professional que 

provoca una motivació a un comportament positiu amb relació al seu tractament, 

buscant incrementar la seva responsabilitat en la correcció d’aquest. Això consisteix 

a donar la informació, que és una necessitat i un dret del malalt, on s’exposa 

clarament a la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia 

del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica 

(BOE.Es - Documento Consolidado BOE-A-2002-22188, 2002), convertir-ho en 

coneixement, canviar actituds vers el tractament i aconseguir a través d’una millora 

en el coneixement de l’administració, la capacitació per gestionar el maneig diari de 

la malaltia i també, aconseguir un impacte positiu en el grau de coneixement i 

satisfacció amb el tractament (Barcelona et al., 2006). 

 

Segons Vidal (2021), es detallen els principals aspectes dels medicaments 

que s’ha   d’educar al pacient perquè ho conegui: 

- Nom, indicació i beneficis esperats. 

- Dosi, forma de dosificació, via, interval entre dosis, durada del tractament. 

- Normes de preparació i formes d'administració. 

- Efectes adversos comuns que poden manifestar-se i com actuar si es 

presenten. 

- Interaccions amb altres medicaments i / o aliments i mesures higiènico-

dietètiques. 

- Contraindicacions i precaucions a tenir en compte durant l'administració. 

- Si es pot prendre en situacions especials com embaràs, lactància, ancians, o 

altres. 

- Com actuar en cas d'oblidar-se de prendre una o més dosis, o en cas de 
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millora dels símptomes. 

- Actuació en cas de sobredosificació. 

- Normes de conservació i altres qüestions particulars de cada 

medicament. 

 

Un altre aspecte important dins l’educació sanitària són les TIC (tecnologia de la 

informació i de la comunicació), ja que a Espanya els mitjans de comunicació són 

utilitzats per un 72% dels ciutadans com a font d’informació per a temes de salut 

(Fernández-Cacho et al., 2016). 

 

Les TIC poden aportar molts beneficis com a eina pel control, seguiment i diagnòstic 

dels pacients, però és important des d’infermeria, educar i donar eines als pacients 

per a la cerca a internet, de tal manera que els permeti accedir a informació sanitària 

de confiança, fiable, contrastada, de qualitat i acreditada que aporti informació 

valuosa. Sempre, però, hi ha el risc d’una mala interpretació de la informació 

buscada. 
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3.1.2 Problema d’estudi  

 

Actualment disposem de poques investigacions que hagin estudiat el grau de 

coneixement sobre el tractament farmacològic en pacients diabètics, així com el 

grau de satisfacció amb aquest, i, a més, la gran majoria dels que podem trobar, no 

són actuals. 

 

Per tant, a l’haver-hi poca investigació pel que fa a aquests dos temes, fa que hi hagi 

pocs estudis que puguin afirmar la relació directa entre el coneixement del 

tractament i la satisfacció amb el mateix. Això fa necessari investigar i crear més 

estudis actuals per tal d’intentar posar en evidència si existeix relació entre el grau 

de coneixement del tractament i el de satisfacció, a través d’uns coneixements i 

conclusions més fiables que puguin desenvolupar un pensament crític actual. 

 

D’altra banda, és interessant elaborar un estudi en una població diferent, en aquest 

cas a la comarca d’Osona, per establir la validesa i el potencial de generalització 

dels fets procedents de les investigacions consultades. 
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3.1.3 Justificació 

 

Avui en dia la prevalença de la diabetis va en augment, i això fa que incrementi la 

morbimortalitat associada a aquesta malaltia, reduint així la qualitat de vida. El fet 

que hi hagi pocs estudis que relacionin el grau de coneixement amb el grau de 

satisfacció amb el tractament, fa que la fiabilitat i la validesa no sigui òptima per 

arribar a uns resultats concloents. A més, ens centrarem amb els antidiabètics orals, 

ja que és el tractament més freqüent utilitzat en la diabetis tipus 2. 

 

Per altra banda, és de gran importància conèixer el grau de coneixement de les 

persones, ja que si surten resultats negatius on es detectin necessitats educatives, 

infermeria es troba en una posició idònia per investigar, analitzar i aportar noves 

orientacions per aconseguir millorar el grau de coneixement de les persones envers 

els tractaments prescrits, augmentar la satisfacció amb aquests, conduir a ús 

correcte dels medicaments per aconseguir l’objectiu terapèutic de cada un, i així, 

aconseguir millorar la qualitat de vida del pacient, de la població, i en general, de la 

comunitat. 

 

S’ha decidit que també es vol estudiar l’anàlisi del grau de satisfacció de les 

persones perquè hi ha estudis que demostren que la satisfacció és un bon predictor 

del compliment del tractament per part de les persones i de l’adhesió a la consulta i 

al proveïdor de serveis. Tanmateix, la satisfacció és un instrument útil per avaluar 

les consultes i els models de comunicació utilitzats, i per últim, l'opinió de les 

persones pot utilitzar-se sistemàticament per a millorar l’organització dels serveis a 

proveir (Caminal, 2001). 

 

Així doncs, s’espera que un cop realitzat aquest estudi, els resultats ens aportin un 

coneixement relacionat amb el problema d’estudi, i així es puguin aportar, en un 

futur, noves orientacions i estratègies per a modificar la pràctica clínica i millorar 

l’eficiència de l’assistència sanitària per aconseguir el creixement continuat de la 

nostra professió. 
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4. Hipòtesi i objectius 

 

4.1 Hipòtesi  

- Un major grau de coneixement dels antidiabètics orals pautats a 

les persones amb diabetis tipus 2, està relacionat amb un major 

grau de satisfacció amb el tractament. 

 

4.2 Objectius 

 

4.2.1 Objectiu general 

- Estudiar si un major coneixement es relaciona amb una major 

satisfacció amb el tractament. 

 

4.2.2 Objectius específics  

- Conèixer el grau de coneixement i el grau de satisfacció 

respecte els antidiabètics orals prescrits que reben les 

persones diabètiques tipus 2 d’Osona. 
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5. Metodologia 

 

5.1 Àmbit d’estudi 

El present estudi s’ha dut a terme a consultes externes de la Clínica de Vic 

(Consorci Hospitalari de Vic). 

 

5.2 Disseny de l’estudi 

És un estudi observacional i descriptiu de prevalença (estudi transversal) on s’avalua 

el grau de coneixement i satisfacció dels participants en relació amb el seu tractament 

farmacològic en una població determinada. 

 

5.3 Població i mostra 

Els subjectes de l’estudi són persones majors d’edat que resideixen a la comarca 

d’Osona. 

 

Farem un mostreig no probabilístic consecutiu, que consistirà en seleccionar a les 

persones que compleixin els criteris d’inclusió a mesura que van a la seva 

consulta dins la Clínica de Vic durant un període determinat de tres mesos. 

 

5.4 Criteris d’inclusió 

- Persones que resideixin a la comarca d’Osona i siguin majors d’edat. 

- Persones diagnosticades de diabetis tipus 2. 

- Acceptar participar en l’estudi, i conseqüentment, haver 

signat el consentiment informat. 

 

5.5 Criteris d’exclusió 

- Persones amb dificultats per l’autocompliment del qüestionari; 

diagnosticats de trastorn cognitiu, dificultats auditives, de la parla, 

barrera idiomàtica, etc. 

 
 
 
 
 

 



20 
 

5.6 Variables i mètodes de mesura 

 

5.6.1. Grau de coneixement  

 

Les variables d’estudi inclouen el grau de coneixement respecte el tractament 

farmacològic, avaluada mitjançant el qüestionari "Conocimiento del paciente sobre 

sus medicamentos" (CPM) (García Delgado et al., 2009), el qual consta d’11 ítems 

agrupats amb tres dimensions: la primera dimensió inclou la pauta, posologia i 

forma d’administració; la segona inclou la indicació, duració del tractament, 

efectivitat i conservació; i la tercera inclou els efectes adversos, interaccions, 

precaucions i contraindicacions (Veure annex 10.3.1). 

 

Per tal de fer l’anàlisi dels resultats, agruparem els resultats del grau de 

coneixement en tres categories. La primera categoria serà el resultat total del 

qüestionari, el qual obtindrem sumant els punts totals de cada pregunta, amb un 

total d’11 preguntes, i així obtindrem el resultat final, amb un màxim de 2 punts per 

a cada pregunta, i un total de 22 punts. Tot i així, cada pregunta es puntua en 

funció del grau de concordança entre la informació donada pel participant i la 

informació de referència, agrupant les respostes en informació incorrecta (-1 punt) 

si la informació del participant no coincideix amb la informació de referència, no 

coneix (0 punts) si el participant comunica verbalment que no ho sap, informació 

insuficient (1 punt) si la resposta del participant és incompleta o no posseeix la 

informació necessària per assegurar un correcte procés d’ús i informació correcta 

(2 punts) si la informació del participant coincideix amb la informació de referència.  

 

La segona categoria serà a través de la fórmula per conèixer el CPM (coneixement 

del pacient sobre la medicació) total. Aquest CPM el podem definir com el conjunt 

d’informació adquirida pel pacient sobre el seu medicament, necessària per a un 

correcte ús d’aquest que inclou l’objectiu terapèutic (indicació i efectivitat), el procés 

d’ús (posologia, pauta, forma d’administració i duració del tractament), la seguretat 

(efectes adversos, precaucions, contraindicacions i interaccions) i la seva 

conservació: 

 



21 
 

 

 

En aquesta fórmula cada pregunta puntua diferent a partir de les conclusions 

extretes en diferents tècniques qualitatives, on PiX és la puntuació obtinguda pel 

participant per a les preguntes de cada dimensió, on la dimensió A és el procés 

d’ús del medicament: posologia (pregunta 2), pauta (p.3), duració del tractament 

(p.4) i forma d’administració (p.5). La dimensió B és l’objectiu terapèutic: indicació 

(p.1) i efectivitat del tractament (p.9). La dimensió C és la seguretat del 

medicament: precaucions d’ús (p.6), efectes adversos (p.7), contraindicacions (p.8) 

i interaccions (p.10). Finalment, la dimensió D és la conservació del medicament: 

conservació (p.11).  

 

La tercera i última categoria, és el CPM obtingut en la segona categoria, però 

categoritzat en quatre rangs: no coneix (CPM de 0 a 0,59 punts), coneixement 

insuficient (CPM de 0,60 a 1,26 punts), coneixement suficient (CPM de 1,27 a 1,60 

punts) i coneixement òptim (CPM de 1,60 a 2 punts). 

 

 

5.6.2 Grau de satisfacció amb la medicació rebuda 

 

També inclouen el grau de satisfacció amb la medicació rebuda, avaluada 

mitjançant el Treatment Satisfaction with Medicines Questionnaire (SATMED-Q) (Ruiz 

et al., 2008), el qual consta de 17 ítems amb sis dimensions: l’eficàcia del tractament, 

la comoditat d’ús, l’impacte en les activitats diàries, l’atenció mèdica, la satisfacció 

global i els efectes indesitjables produïts per la medicació. 

Aquest qüestionari es va dissenyar per a utilitzar-lo amb pacients crònics 

sotmesos a tractament farmacològic de qualsevol malaltia (Veure annex 

10.3.2). 
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5.6.3 Variables sociodemogràfiques  

 

A més, inclouen una sèrie de variables descriptives per a la recollida de dades de 

les persones, com ara les sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell d’estudis i 

situació social), les clíniques (síndromes geriàtriques, inici de la diabetis, 

diagnòstics basals, hospitalitzacions i nombre de consultes a atenció primària en 

l’any previ) i farmacològiques (nombre de medicaments que pren, i tipus o família 

de fàrmacs segons classificació ATC (anatòmica-terapèutica-química)) recollides 

en el qüestionari sociodemogràfic d’elaboració pròpia (Veure annex 10.3.3). 

 

5.7 Anàlisis dels registres 

Una vegada disposem de totes les dades, es procedirà a l’anàlisi del registre de les 

dades obtingudes dels tres qüestionaris (SATMED-Q, CPM i sociodemogràfic) amb la 

finalitat de procedir a la seva codificació i anàlisi. 

Per a elaborar l’anàlisi estadístic, totes les dades quantitatives i qualitatives obtingudes 

dels qüestionaris, es traslladaran a l’aplicació informàtica IBM SPSS v27.0.1 ® com a 

eina d’anàlisi estadística. 

 

L’anàlisi descriptiva de les dades de les variables qualitatives s’expressarà amb 

freqüències i percentatges, i les variables quantitatives mitjançant, mitjanes, 

desviacions estàndard, percentils i mínims i màxims. S’establirà com a límit de 

significació estadística els valors p < 0.05 dins de l’interval de confiança del 95%. 

 

5.8 Limitacions de l’estudi 

 

- Els pacients seleccionats per a la mostra són aquells que estan registrats 

en la història clínica informatitzada amb l’etiqueta diagnòstica de la 

patologia, tots aquells que la pateixin, però no estiguin registrats tal com 

correspon, no seran trobats. 

- Limitació d’estudi transversal al no poder establir relacions causa-efecte. 

- Limitació temporal per passar els qüestionaris, de desembre a febrer, amb 

parada de la recollida de dades de dues setmanes durant les vacances de 

Nadal. 

- Mostra reduïda pel fet que pocs pacients a consultes externes complien els 

criteris d’inclusió. 
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5.9 Aspectes ètics  

Abans d’iniciar la recollida de dades, es va proporcionar un full informatiu a cada 

pacient on s’explicava que l’estudi forma part d’un dels projectes de recerca del 

TR2Lab, el títol del projecte, nom de la investigadora, centre al qual pertany, els 

objectius del projecte, la seva metodologia, el dret a rebutjar participar-hi, el dret a 

retirar-se en qualsevol moment d’una part o de la totalitat de l’estudi sense expressió 

de causa o motiu i sense conseqüències, el dret a clarificar dubtes abans d’acceptar 

participar-hi i el dret a conèixer els resultats i les garanties de protecció de dades 

personals. 

 

Seguidament es va procedir a firmar el consentiment informat (Veure annex 10.1), 

conforme la seva col·laboració en l’estudi garanteix la seva confidencialitat, tenint 

en compte els principis bàsics de la Declaració de Hèlsinki. 

 

Els qüestionaris de recollida de dades es van pseudonimitzar de manera que les 

dades obtingudes de la seva participació únicament s’identifiquen amb un codi. 

Aquest codi es va incloure en un fitxer de dades creat pel desenvolupament d’aquest 

projecte i es va custodiar de manera segura sota la responsabilitat directa dels 

investigadors principals i protegides mitjançant un fitxer de dades amb accés restringit 

a la Dra. Ester Goutan Roura, el Dr. Daniel Sevilla Sánchez i la Rut Vilardell Galobart. 

Aquests registres respectaran els punts establerts en la legislació vigent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, recollits en la 

Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, així com la seguretat de fitxers que 

continguin dades de caràcter personal, en la legislació vigent del Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per al que es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

Per a la protecció de les dades dels individus inclosos a l’estudi es garanteix en tot 

moment el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal i al Reglament general UE) 2016/679, de 27 d’abril de 

2016, de protecció de dades (RGPD). 

 

Els investigadors que s’encarreguin de la recollida de dades, tan sols les utilitzaran 

amb la finalitat que s’expressi en el document d’autorització, no es compartirà amb 
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altres persones fora de l’estudi. Per tant, la informació recollida en els qüestionaris 

serà únicament d’ús dels enquestadors, director de la recerca i autoritats del centre, 

per tal de garantir la confidencialitat d’aquesta. 

 

Aquest estudi fou aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de la Fundació 

d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES), amb codi de registre 

CEIC2019112 en data 26/11/201
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6. Resultats 

 

Característiques sociodemogràfiques 

 

S’han inclòs a l’estudi 13 participants amb les característiques que es mostren a la 

Taula 1. Referent a l’edat dels participants, la mitjana és de 68,77 ± 3,84 anys, amb un 

rang de 35 a 82 anys. El grup predominant ha set el comprès en >65 anys (76,92%). 

 

No s’ha observat un predomini de gènere, han participat 6 homes i 7 dones, i en 

relació al nivell d’estudis, s’observa que predominen els participants amb estudis 

bàsics (76,9%). Respecte a la situació social, un 46,2% són casats, seguits per un 

38,5% que són solters, mentre que un 15,4% són vidus.  

Taula 1. Característiques dels participants   

  Nº % 

Edat Edat mitjana 68,77±3,84 100 

 <65 anys 3 23,08 

 >65 anys 10 76,92 

    

Sexe Homes 6 46,2 

 Dones 7 53,8 

 Total 13 100 

    

Nivell d'estudis No estudis 1 7,7 

 Estudis bàsics 10 76,9 

 Estudis mitjans 1 7,7 

 Estudis superiors 1 7,7 

    

Situació social Casat/Casada 6 46,2 

 Vidu/Vídua 2 15,4 

 Solter/Soltera 5 38,5 
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Pel que fa a les síndromes geriàtriques, trobem una mitjana de 2,92 ± 0,58 síndromes 

per participant (DE 2,10); mediana 2 (P25 2 i P75 3); mínim 1 i màxim 9. A més, 

podem veure que els que tenen més prevalença són la disminució visual (69,2%), 

seguit del síndrome depressiu/ansiós (53,8%), i finalment el restrenyiment (38,5%) i 

risc de caigudes (38,5%).  

 

 
Síndromes geriàtriques 

Mitjana 2,92 

Error estàndard 0,58 

Mediana 2 

Desviació estàndard 2,10 

Mínim 1 

Màxim 9 

Percentil 25 2 

Percentil 75 3 

Taula 2. Síndromes geriàtriques 

 

 

 

Gràfic 1. Síndromes geriàtriques  
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Les comorbiditats més prevalents són les malalties cardiovasculars (84,61%) i la 

obesitat (61,54%). Hi ha una mitjana de 3,69 malalties per participant (DE 1,54); 

mediana 4,0 (P25 2,50 i P75 5,0); mínim 1 i màxim 6. 

 

 

Gràfic 2. Comorbiditats  

 

 

Pel que fa a les hospitalitzacions prèvies, la mediana és 0, i els percentils 25-75 són 

P25 = 0 i P75 = 1,50; mínim de 0 i màxim de 3. 

En relació a les consultes a atenció primària en l’any previ, la mediana és 15, i els 

percentils 25-75 són P25 = 7 i P75= 24; mínim de 1 i màxim de 48. 

 

 

Taula 3. Hospitalitzacions i consultes a atenció primària en l’any previ 

 

 

 

 
Hospitalitzacions en l'any previ Consultes a atenció primària en l'any previ 

Mediana 0 15 

Percentil 25 0 7 

Percentil 75 1,5 24 

Mínim 0 1 

Màxim 3 48 
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Respecte als fàrmacs, trobem una mitjana de 6,0 fàrmacs per pacient (DE 4,98); 

mediana 4 (P25 2 i P75 9); mínim 1 i màxim 16. Els fàrmacs que més s’utilitzen estan 

relacionats amb el tracte alimentari i metabolisme (n=13;100%), seguidament trobem 

els relacionats amb el sistema cardiovascular (n=10;76,92%), sistema nerviós 

(n=6;46,15%), sang i òrgans hematopoiètics  (n=5;38,46%), preparats hormonals 

sistèmics excloent hormones sexuals i insulina (n=3;23,08%), Sistema 

musculoesquelètic (n=3;23,08%), òrgans dels sentits (n=3;23,08%), sistema respiratori 

(n=2;15,38%), antineoplàsics i immunomoduladors (n=2;15,38%).  

 

Gràfic 3. Nombre de fàrmacs segons la classificació ATC  

 

 

La mitjana de les puntuacions totals del qüestionari del grau de coneixement dels 

medicaments segons el test García-Delgado P et al (veure metodologia), és de 11,77 

punts d’un total de 22, amb un màxim de 15 i mínim de 7, i una mediana de 13 (DE 

2,38).  

 

La mitjana del grau de satisfacció amb els medicaments segons el test SATMEQ, és 

de 42,53 punts, amb un màxim de 53 i mínim de 29 i la mediana és de 42 (DE 6,77). 
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Grau de coneixement dels 

medicaments 

Grau de satisfacció dels 

medicaments 

Mitjana 11,77 42,54 

Mediana 13 42 

Desviació estàndard  2,38 6,77 

Mínim 7 29 

Màxim 15 53 

Taula 4. Grau de coneixement i satisfacció total 

 

 

Grau de coneixement 

 

A través de la fórmula per conèixer el CPM (veure metodologia), el nivell mitjà de 

coneixement obtingut amb el qüestionari ha estat de 1,12±0,61 punts sobre 2, amb 

una mediana de 1,23 (DE 0,22) on el nivell màxim obtingut ha set de 1,43 punts, i el 

nivell mínim obtingut ha set de 0,69 punts.   

 

 
CPM 

Mitjana 1,12 

Error estàndard de la mitjana 0,61 

Mediana 1,23 

Desviació estàndard 0,22 

Mínim 0,69 

Màxim 1,43 

Taula 5. CPM (coneixement del pacient respecte la medicació) 

 

En base a les categories del CPM (veure metodologia) els participants que coneixen 

insuficientment el seu tractament són 9 (69,23%), i els que coneixen suficientment el 

seu tractament són 4 (30,77%). 
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Gràfic 4: Coneixement del participant sobre la medicació. CPM categoritzat. 

 

 

El següent gràfic ens mostra les freqüències absolutes de cada pregunta del 

qüestionari validat de García Delgado "Conocimiento del paciente sobre sus 

medicamentos" (CPM-PT-PT) (veure annex 10.3.1), categoritzades en coneix, 

informació insuficient, informació incorrecta i no coneix. A grans trets podem veure que 

els participants tendeixen a conèixer la dimensió del “procés d’ús”, que correspon a les 

preguntes p2, p3, p4 i p5 del qüestionari, però tendeixen a no conèixer la dimensió de 

“seguretat” que correspon a les preguntes p6, p7, p8 i p10.  

 

 
 
Gràfic 5. Freqüències absolutes de cada pregunta del qüestionari 
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Grau de satisfacció 

 

El nivell mitjà de satisfacció avaluat mitjançant el qüestionari SATMED-Q ha set de 

42,54±1,88 punts sobre un total de 69, amb un màxim de 53 i un mínim de 29 punts. 

 

El gràfic 6 ens mostra la distribució dels resultats obtinguts de cada pregunta del 

qüestionari SATMED-Q (veure annex 10.3.2). A més, trobarem el mateix gràfic ampliat 

per ajudar a una millor comprensió dels resultats, a l’annex 10.4. 

 

En primer lloc, tenim les preguntes relacionades amb els efectes indesitjables produïts 

per la medicació (preguntes 1,2 i 3), les preguntes relacionades amb l’eficàcia del 

tractament (preguntes 4,5 i 6), les preguntes relacionades amb la comoditat d’ús 

(preguntes 7,8 i 9), les relacionades amb l’impacte de la medicació en les activitats 

diàries (preguntes 10, 11 i 12), les relacionades amb l’atenció mèdica (preguntes 13 i 

14), i les relacionades amb l’opinió i satisfacció general dels participants respecte a la 

medicació i el seu estat de salut (preguntes 15, 16 i 17).  

Gràfic 6: Grau de satisfacció per preguntes del qüestionari SATMED-Q 

 

Pel que fa a la relació entre el grau de coneixement i el grau de satisfacció, s’ha fet la 

prova de correlació amb el CPM i el grau de satisfacció per veure si hi ha associació 

entre les dues variables quantitatives i s’ha trobat que, tot i que el resultat no ha estat 

estadísticament significatiu (p=0,51), per la mostra obtinguda no hi ha associació. 
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7. Discussió 
 

Aquest treball, realitzat a la comarca d’Osona, ha set la primera aproximació per 

avaluar el grau de coneixement i satisfacció dels participants que reben tractament 

farmacològic amb antidiabètics orals, amb el seu tractament. Encara que no es pugui 

considerar una mostra representativa de la població, pel baix nombre de participants i 

perquè només es recull informació d’un centre, la mostra de participants té 

característiques semblants a la majoria d’estudis revisats.  

L’edat mitjana dels participants amb diabetis mellitus tipus 2 és superior als 65 anys, 

probablement aquesta mitjana d’edat es relacioni amb el lloc on s’han passat els 

qüestionaris, que eren consultes externes on predominaven els pacients d’aquestes 

edats. Tot i així, l’edat elevada i els factors de risc cardiovasculars com la dislipèmia, 

obesitat, etc, són característiques pròpies de les persones amb diabetis i similars a les 

descrites en la majoria dels estudis revisats, on la incidència dels factors de risc 

cardiovasculars és un percentatge superior al 50% (Fornos et al., 2008). Tanmateix, 

Fornos (2008) va obtenir una mitjana de 2,6 malalties per pacient on 3 malalties era el 

més habitual, fet que s’associa a la nostra mitjana obtinguda de 3,69 malalties per 

participant. 

La relació entre la diabetis mellitus, la demanda d’hospitalitzacions i les consultes a 

atenció primària s’ha evidenciat tot i que la mostra no és gaire envellida (edat mitjana 

68 anys), la població d’estudi és molt demandant dels serveis, sobretot, amb relació a 

les consultes d’atenció primària on hi ha hagut un màxim de 48 visites en un any. A 

més, també es veu reflectit a la utilització de fàrmacs on hi ha una mitjana de 6 

fàrmacs per pacient, amb un màxim de 16. Aquest fet es relaciona amb la càrrega de 

malalties que tenen de base, ja que des d’atenció primària es fa molta prevenció i 

control metabòlic per prevenir complicacions relacionades amb aquestes. Per tant, 

aquests pacients amb malalties cròniques, consumeixen gran part dels serveis 

sanitaris per a aconseguir un bon maneig de la seva situació de salut. 

Pel que fa al grau de coneixement, aquest estudi coincideix amb el de Salar (2016), on 

es deia que el coneixement dels pacients diabètics respecte al tractament farmacològic 

és baix. És necessari assenyalar que no podem comparar els resultats amb gaires 

estudis, ja que hi ha diferències en els tipus de qüestionaris. Tot i així, s’ha vist que 

només el 30,77% de participants coneixen suficientment el tractament, fet que es 

relaciona amb l’estudi de Fornos (2008), on es va veure que els pacients que 

coneixien suficientment el tractament era del 34,1%. 
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S’ha trobat que predomina el coneixement en “l’objectiu terapèutic”, el “procés d’ús del 

medicament” i la “conservació del medicament”. Així doncs, tendeixen a no conèixer la 

dimensió de “seguretat” i “l’efectivitat” del tractament.  

Un factor important que s’ha vist passant el qüestionari, ha set que predominen dos 

tipus de participants; les persones “expertes”, que representa un baix percentatge, 

però que tenen molts coneixements tant de la malaltia com del tractament, i d’altres 

que tenen un coneixement pràcticament nul, on fins i tot no consideren la diabetis o 

“tenir sucre” com a malaltia.  

Pel que fa al grau de satisfacció, podem veure que els efectes secundaris no 

interfereixen de manera significativa a la vida diària dels participants. De fet, 8 dels 13 

participants afirmen que estan bastant satisfets amb el tractament actual i 4 ho estan 

molt, per tant, no hi ha hagut cap cas on el nivell de satisfacció amb el tractament sigui 

baix, a diferència de la bibliografia revisada.  

La mitjana del grau de satisfacció amb els medicaments ha estat molt bona, s’ha 

obtingut una mitjana de 42,53 punts amb un màxim de 69 punts. Tot i així, les tres 

primeres preguntes del qüestionari provoquen confusió, ja que com menys puntuació 

obtinguem en aquestes, significa que han tingut menys efectes secundaris relacionats 

amb el tractament, i per tant, més satisfacció amb el tractament. En canvi, a les 

següents preguntes, com més puntuació, més satisfacció.  

A diferència del que s’ha vist en altres estudis, autors com Fornos (2008) afirma que el 

nivell de satisfacció està directament relacionat amb el coneixement de la malaltia. 

Tanmateix, Armando (2005), també afirma que la satisfacció dels pacients amb el 

tractament farmacològic es relaciona fonamentalment a millores en el coneixement 

dels medicaments, en aquest estudi no s’ha trobat associació entre aquestes dues 

variables, probablement degut a la mida de la mostra obtinguda.  
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8. Conclusions 
 
L’estudi portat a terme demostra que el coneixement del tractament farmacològic, en 

aquest cas d’antidiabètics orals en els pacients diabètics és baix, en canvi, podem 

afirmar que la satisfacció amb el tractament és alt. En la mostra analitzada, no existeix 

una associació entre el grau de coneixement del tractament amb el grau de satisfacció 

d’aquest.  

 

Tot i que en aquest estudi no existeix relació entre les dues variables, el baix 

coneixement del tractament és un problema altament rellevant en malalties cròniques 

com la diabetis, ja que comporta un impediment del control de la malaltia, un increment 

en els costos dels recursos sanitaris i genera una probabilitat més gran de recaigudes 

que limiten la funció, la productivitat i la qualitat i autonomia de les persones que viuen 

en ella. Per tant, gràcies a aquests resultats, podem afirmar la necessitat de reforçar 

l’educació sanitària que proporcionen els professionals de la salut per tal d’educar a 

les persones mitjançant la verificació de la comprensió de la informació rebuda, per 

millorar la comprensió, la confiança i l’alfabetització sanitària.  

 

A més, aquesta manca de relació entre les dues variables es pot deure a la fàcil 

administració del tractament i a la baixa interferència dels efectes secundaris que 

provoquen els antidiabètics orals a la vida diària. Aquest fet juntament amb la 

ignorància, on en alguns casos el fet de no conèixer el tractament, els fa deixar de 

tenir tant en compte la malaltia en les seves activitats quotidianes, i per tant, estar més 

tranquils pensant que la malaltia que tenen no és gaire important, pot comportar que la 

satisfacció sigui bona, sense necessitat de tenir un grau de coneixement del 

tractament elevat. 

 

En un futur, seria recomanable ampliar la mostra d’aquest estudi, o bé, realitzar nous 

estudis, amb mostres més grans, objectius i relacions entre les variables per disposar 

de més evidències que permetin treure conclusions més representatives i actuals de la 

població. 
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10. Annexes 

 
10.1 Document de Consentiment Informat 

Jo,  , major d’edat, amb DNI

 , actuant en nom i interès propi 

 

DECLARO QUE: 

 

He rebut informació sobre el projecte: Grau de coneixement i satisfacció dels 

pacients diabètics tipus 2 d’Osona amb el seu tractament farmacològic: 

Antidiabètics orals, del que se m’ha lliurat el full informatiu annex a aquest 

consentiment i pel qual es sol·licita la meva participació. He entès el seu significat, 

se m’han aclarit els dubtes i m’han estat exposades les accions que es deriven del 

mateix. Se m’ha informat de tots els aspectes relacionats amb la confidencialitat i 

protecció de dades pel que fa a la gestió́ de dades personals que comporta el 

projecte i les garanties donades en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el 

Reglament general (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades i 

normativa complementària. 

 

La meva col·laboració en el projecte és totalment voluntària i tinc dret a retirar-me’n 

en qualsevol moment, revocant aquest consentiment, sense que aquesta retirada 

pugui influir negativament en la meva persona en cap cas. En cas de retirada, tinc 

dret a què les meves dades siguin cancel·lades del fitxer de l’estudi. Així mateix, 

renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol altra naturalesa 

que pogués derivar-se del projecte o dels seus resultats. 

 

Per tot això, DONO EL MEU CONSENTIMENT A: 

 

1. Participar en el projecte: Grau de coneixement i satisfacció dels pacients 

diabètics tipus 2 d’Osona amb el seu tractament farmacològic: Antidiabètics orals. 

 

2. Que el grup de recerca TR2LAB i la Sra. Rut Vilardell Galobart com 

investigadora principal, puguin gestionar les meves dades personals i difondre la 

informació que el projecte generi. Es garanteixi que es preservarà̀ en tot moment la 

meva identitat i intimitat, amb les garanties establertes a la Llei orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de Protecció́ de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el 

Reglament general (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades i 
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normativa complementària. 

 

3. Que el grup de recerca TR2LAB conservi tots els registres efectuats sobre la 

meva persona en suport electrònic, amb les garanties i els terminis legalment 

previstos, si estiguessin establerts, i a falta de previsió legal, pel temps que fos 

necessari per complir les funcions del projecte per les que les dades fossin 

recaptades. 

 

 

Vic, a    

 

SIGNATURES IP I PARTICIPANT 
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10.2 Full d’informació als participants  

 

 

Els membres del grup de recerca TR2LAB i la Rut Vilardell Galobart, estudiant de 

la UVIC-UCC, portem a terme el projecte d’investigació: Grau de coneixement i 

satisfacció dels pacients diabètics tipus 2 d’Osona amb el seu tractament 

farmacològic: Antidiabètics orals. 

 

El projecte pretén estudiar si un major coneixement dels antidiabètics orals pautats a 

les persones amb diabetis tipus 2, es relaciona amb una major satisfacció amb el 

tractament. També es vol conèixer el grau de coneixement i el grau de satisfacció 

amb el tractament farmacològic prescrit de les persones diabètiques tipus 2 

d’Osona. 

 

En el projecte participa la Clínica de Vic (CHV) com a centre de recollida de 

dades. Aquesta col·laboració implica participar de manera completament 

voluntària i la nostra intenció és que rebi la informació correcta i suficient perquè 

pugui decidir si vol o no participar-hi. 

 

La durada d’aquesta participació serà d’uns 20 minuts aproximadament. Es tracta de 

llegir el full d’informació al participant, signar el consentiment informat, i realitzar tres 

qüestionaris el mateix dia de la visita. Un cop signat el consentiment informat, primer 

s’omplirà el qüestionari de les dades sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell 

d’estudis i situació social), les clíniques (síndromes geriàtriques, inici de la diabetis, 

diagnòstics basals, hospitalitzacions en l’any previ, consultes a atenció primària en 

l’any previ) i farmacològiques (nombre de medicaments que pren, i tipus o família de 

fàrmacs segons classificació ATC (anatòmica-terapèutica-química)), a continuació el 

de grau de coneixement respecte el tractament (CPM), i finalment el de grau de 

satisfacció amb el tractament (SATMED-Q). Comentar-li que la participació en 

aquest estudi no comporta cap mena de compensació econòmica. 

 

Els qüestionaris de recollida de dades es pseudonimitzaran de manera que les 

dades obtingudes de la seva participació únicament s’identifiquen amb un codi. 

Aquest codi s’inclourà en un fitxer de dades creat pel desenvolupament d’aquest 

projecte i es custodiarà de manera segura sota la responsabilitat directa dels 

investigadors principals i quedaran protegides mitjançant un fitxer de dades amb 

accés restringit a la Dra. Ester Goutan Roura, el Dr. Daniel Sevilla Sánchez i la Sra. 
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Rut Vilardell Galobart. 

 

Aquests registres respectaran els punts establerts en la legislació vigent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, recollits en 

la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, així com la seguretat de fitxers que 

continguin dades de caràcter personal, en la legislació vigent del Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per al que es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

 

Té dret a retirar-se en qualsevol moment d’una part o de la totalitat de l’estudi, sense 

expressió de causa o motiu i sense conseqüències; la possibilitat de clarificar dubtes 

abans d’acceptar participar-hi i el dret a conèixer els resultats. 

 

Ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que la mateixa hagi 

suscitat. Pot contactar amb nosaltres de forma personal per correu electrònic: 

 

- Dra. Ester Goutan Roura: ester.goutan@uvic.cat 

- Dr. Daniel Sevilla Sánchez: danielsevillasanchez@gmail.com 

- Sra. Rut Vilardell Galobart: rut.vilardell@uvic.cat 

mailto:ester.goutan@uvic.cat
mailto:danielsevillasanchez@gmail.com
mailto:rut.vilardell@uvic.cat
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10.3 Qüestionaris validats 
 

10.3.1 Qüestionari validat de García-Delgado (CPM) 
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10.3.2 Qüestionari validat SATMED-Q 
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10.3.3 Qüestionari de dades sociodemogràfiques 
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10.4 Grau de satisfacció per preguntes del qüestionari 
SATMED-Q (ampliat) 
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11. Agraïments 
 

 
Vull agrair especialment a la meva tutora del treball de final de grau i membre del 

TR2Lab (The Tissue Repair and Regeneration Laboratory), Ester Goutan Roura, pel 

constant seguiment i acompanyament durant tot el procés que m’ha ajudat a resoldre 

dubtes, guanyar motivació i donar-me les pautes per guiar-me i orientar-me durant tot 

el projecte. Ha estat un pilar fonamental que m’ha ajudat en tot moment tot i la dificultat 

de no poder-nos veure presencialment a causa de la covid-19, que ha provocat que tot 

el seguiment fos en línia, a través d’internet. Dono les gràcies per tota la comprensió i 

la paciència que m’ha ofert. 

 

Agraeixo també els membres del grup de recerca TR2Lab, aquests han confiat amb mi 

i m’han permès veure què és formar part d’un grup de recerca. Això m’ha fet guanyar 

experiència i descobrir el món de la recerca. També agraeixo al Dr. Daniel Sevilla 

Sanchez (C3RG Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central) i a en Dyego 

Leandro Bezerra de Souza (Grup de recerca sobre metodologia, mètodes models i 

resultats de les ciències socials i de la salut M3O) per l’ajuda que m’ha ofert quan ho 

he necessitat, davant qualsevol dubte durant el projecte.  

 

No em puc deixar a la meva família que m’ha animat en tot moment i m’han donat tot 

el suport i els consells que he necessitat. Ha set essencial per motivar-me i arribar a 

ser on sóc. 

Agraeixo també, a la universitat per la formació que m’han donat i l’ajuda que ens han 

facilitat per aconseguir l’elaboració del treball. 

 

Finalment agraeixo també a totes les persones diabètiques que voluntàriament han 

col·laborat amb el present estudi, sense els quals no l’hagués pogut desenvolupar.  
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12. Nota final de l’autor. El TFG com experiència d’aprenentatge 
 
 
La realització del treball de final de grau ha suposat un nou repte per mi, m’ha requerit 

molta dedicació i temps, però al mateix temps ha sigut una oportunitat gratificant per 

millorar, tant a nivell acadèmic i professional com personal per integrar els 

aprenentatges adquirits durant tot el grau d’infermeria. No es pot dir que ha set un 

camí fàcil, però la constant implicació i les ganes de tirar endavant han fet que aquest 

treball hagi set una font d’aprenentatge, i també, d’autoaprenentatge. 

 

A la vegada, la tipologia de treball que he portat a terme, m’ha servit per fer una revisió 

bibliogràfica, dissenyar el projecte de recerca, i fins i tot, portar-lo a terme. Tot això 

m’ha obert les portes a formar part del grup de recerca TR2Lab, i valoro l’experiència 

molt positivament, encara que m’ha fet reflexionar i comprendre l’esforç i dedicació que 

tot això comporta. 

 

En el meu cas, ha set una eina d’aprenentatge en el món de la investigació que m’ha 

ensenyat a fer una constant lectura d’articles per redactar el treball d’una manera més 

científica i relacionada amb la temàtica. També he après a saber estructurar i 

organitzar un treball, fer la recollida de dades de forma sistemàtica i posteriorment 

elaborar una base de dades on transcriure-les per poder fer l’anàlisi dels registres 

obtinguts i extreure’n resultats i conclusions.  

 

No obstant, tot el procés ha estat complicat, des de la realització de la hipòtesi i 

objectius, acord a les qüestions proposades, fins al maneig dins les bases de dades i 

la redacció dels resultats, aspecte que m’ha ajudat a millorar les meves capacitats de 

síntesi i creativitat per plasmar els aspectes més importants. Tot i així, la relació amb la 

tutora acadèmica m’ha fet sentir especialment còmode i segura de tot el que feia, ja 

que s’ha interessat molt pel treball i m’ha ajudat a resoldre tots els dubtes que han 

anat sorgint des de l’inici del projecte.  

 

Un cop finalitzada aquesta petita investigació, em sento realitzada d’haver aconseguit 

els meus propòsits. Sobretot, m’ha fet veure la importància de la investigació infermera 

per poder seguir millorant i proporcionant cures de qualitat en un futur. 

 

 


