
 

 

 

 
Objectius: 

 

Després de més de 10 anys de funcionament del Programa de Detecció Precoç de Càncer de 

Mama (PDPCM), pensem que és un bon moment per saber què en penseu els/les professionals, 

perquè considerem que és molt important la vostra implicació. 

 

Durant el 2006, vàrem fer una enquesta de satisfacció adreçada a les dones que formen part del 

PDPCM; ara, ens proposem dur a terme aquesta enquesta de satisfacció i percepció, entre els/les 

professionals de la xarxa d’atenció primària, de la qual tu n’ets part, amb la finalitat de trobar les 

eines necessàries per a millorar el treball conjunt i coordinat amb el PDPCM. 

 

És molt important doncs, que participis d’aquesta enquesta responent les preguntes que et 

formulem el més detalladament possible, especialment, les preguntes obertes mitjançant frases 

curtes i força clares. Així mateix et recordem que la informació que ens donis serà tractada amb 

molta cura i sobretot amb estricta confidencialitat. 

 

Instruccions: 

Marca la teva resposta.                        x 

Si no s’especifica el contrari, si us plau, marca una única resposta.                   x 

Si us plau, assegura’t de respondre totes les preguntes que calguin. 

Si t'equivoques al marcar una resposta, ratlla-la i torna a marcar la correcta. 

Si us plau, respon les preguntes obertes amb lletra i frases clares, curtes i que expressin les teves 

idees segons el teu ordre de prioritats. 

Si tinguessis dubtes a l’hora de respondre aquest qüestionari, pots trucar al 93 202 77 97 o 

escriure’ns a: emaydana@aspb.cat.  

Et recordem que aquest qüestionari es recollirà al final d’aquesta setmana laboral. Un cop acabat, 

si us plau, fica el qüestionari en el sobre adjunt i tanca’l. 

 

Font: Rosa Puigpinós i Riera, Edgar Maydana, Mariona Pons-Vigués, Manuela Ballestín. Qüestionari coneixements i 

opinió dels professionals de la xarxa d'atenció primària i oficines de farmàcia comunitària del Programa de Detecció 

Precoç de Càncer de Mama de Barcelona. Barcelona, 2008. 

OBJECTIUS I INSTRUCCIONS PER RESPONDRE EL QÜESTIONARI 



 

              

 

QÜESTIONARI  D’OPINIÓ 

 
 
 

 

1. Sexe:                             01 Home                      02 Dona 

2. Data de naixement:     01 dia                   02 mes                   03 any 

3. La teva titulació es:    

  01 Especialista en MF i C         

  02 Metge/essa general                             

  03 Infermer/a 

  04 Farmacèutic/a 

  

  05 Ginecòleg/a 

  06 Llevadora 

  07 Altre ________________ 

  99 Ns/Nc 

4. Quina és la teva situació laboral?                      

  01 Plaça en propietat                                               05 Farmacèutic/a titular 

  02 Interí/ina                                                             06 Farmacèutic/a contractat/da 

  03 Suplència                                                            07 Altre ________________ 

   04MIR                                                                     99 Ns/Nc 

5. On treballes? 

  01 Equip d’Atenció Primària          03 Farmàcia comunitària             (Passar P. 7)         

  02 PASSIR   

6. A quants pacients atens diàriament? 

                                  01                  pacients/dia  

7. Quant temps fa que exerceixes com a professional?        

                                 01                                      any/s 

8. Quant temps fa que ets a l’actual lloc de treball? 

                                                 01                                   mesos      02                  any/s  

 

a) SITUACIÓ SOCIODEMOGRÀFICA 

Codi: ABS-2C 



 

              

 

b) ASPECTES DE COMUNICACIÓ 

 

 

 

9. Coneixes l’existència del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama? 

                               01 Sí                                          02 No         (FINAL DE L’ENQUESTA) 

10. Has rebut algun tipus d’informació sobre el Programa els darrers dos anys? 

                               01 Sí                                          02 No         (Passar P. 12)               

11. Si l’has rebut, qui te la va proporcionar?       05 Vaig rebre una carta 

   01 La persona que coordina el meu treball       06 Vaig anar a una xerrada 

   02 Algun/a company/a de treball       07 Me’n va parlar una usuària 

   03 L’hospital de referència                                                    08 Altre ______________                                                  

    04 La persona referent sobre el tema al meu CAP                 99 Ns/Nc 

12. Creus que hi ha suficient informació en relació al Programa? 

                               01 Sí         (Passar P. 14)          02 No                       99 Ns/Nc   

13. (Pots triar més d'una resposta) De quina part del Programa creus que no hi ha prou 

informació? 

   01 Els objectius del Programa                              05 L’oferta del Programa a les dones 

   02 Com es duu a terme el Programa                         per a fer-se la prova 

   03 Sobre la malaltia en si mateixa                        06 Altre _______________________ 

   04 Seguiment i avaluació de resultats                   99 Ns/Nc 

14. Coneixes des de quina institució es coordina el Programa? 

01 Generalitat de Catalunya                               03 Consorci Sanitari de Barcelona 

02 Agència de Salut Pública                                04 Altres ______________________ 

     de Barcelona (ASPB)                               99 Ns/Nc 

15. T’has assabentat de les sessions informatives que es fan als CAPs sobre el Programa? 

                                 01 Sí                                        02 No         (Passar P. 18) 

16. Has participat d’alguna de les sessions informatives que el Programa fa als CAPs? 

  01 Mai                (Passar P. 18)           03 La majoria de les vegades 

  02 Alguna vegada                                                   04 Sempre 

 

Aquest apartat es refereix al procés de relació interpersonal i l’ús de suports i mitjans de 
comunicació establerts entre els professionals i el personal del Programa (el tracte, el maneig 
d’informació, la transmissió de dades i els resultats). 



 

              

17. (Pots triar més d'una resposta) Com valores els continguts de les sessions informatives 

adreçades als professionals que el programa fa als CAPs? 

  01 Les sessions informatives em fan conèixer millor  

      els diferents aspectes del Programa. 

  02 Les sessions informatives em són útils per orientar a les dones. 

  03 Les sessions informatives em són interessants per conèixer que es fa. 

   04 Les sessions informatives em donen confiança vers el Programa. 

  05 Els continguts de les sessions informatives no m’aporten res. 

18. Coneixes els materials informatius (díptics i pòsters) que té el Programa? 

                                   01 Sí                                            02 No         (Passar P. 22)                             

19. Consideres que aquests materials contenen suficient informació per explicar a les dones 

el Programa i el que ofereix?                                            03 Ni d’acord ni en desacord 

                 01 Molt en desacord                                             04 D’acord 

                         02 En desacord                                                      05 Molt d’acord 

20. Afegiries alguna informació als materials (díptics i pòsters)? 

                   _____________________________________________________________ 

21. Trauries alguna part de la informació dels materials (díptics i pòsters)? 

                   _____________________________________________________________ 

22. Quina és l’edat de les dones que participen del Programa? 

                                  01 De            fins     02       anys      99 Ns/Nc 

 

 

 

 

 

Ens agradaria saber la teva opinió sobre les següents afirmacions: 

 Molt en 
desacord 

En 
desacord                   

Ni d’acord ni en 
desacord 

D’acord Molt 
d’acord 

23. Com a professional implicat en la 
cura de la salut de les persones, 
considero que informar sobre les 
activitats preventives  existents forma 
part de les meves funcions. 

 

 

    01 

 

 

  02 

 

 

         03 

 

 

 04 

 

 

05 

24. Sóc conscient que les dones tenen en 
compte els consells que els dono, per 
tant, influeixo en el que després faran. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

  c) PAPER DELS PROFESSIONALS EN EL PROGRAMA 

Aquest apartat es refereix al paper que creus que els professionals han de tenir en la cura de la 
salut de les persones, mitjançant el consell i la informació. És important que la contesteu tots, 
tant els que treballeu en CAPs com a les oficines de farmàcia. 



 

              

25. Preguntes a les dones, que per edat s’han de controlar de manera regular, si es fan 

mamografies? 

  01 Mai                                                            03 La majoria de les vegades 

  02  A vegades                                                            04 Sempre 

26. Les dones et pregunten i demanen consell sobre què han de fer respecte a la detecció 

precoç de càncer de mama? 

  01 Mai                                                            03 La majoria de les vegades 

  02 A vegades                                                             04 Sempre 

27. (Només per a professionals de l’EAP i PASSIR. Pots triar més d'una resposta) Quan 

una dona en edat de formar part del Programa, et demana fer-se una mamografia, però no 

presenta cap símptoma específic: 

  01 La derivo al Programa                                       04 No sé on derivar-la                                      

  02 Li demano una MX al servei de                         05 Altre _______________ 

      radiologia de referència                     99 Ns/Nc  

   03 La derivo a l’hospital 

28. (Pots triar més d'una resposta) Si una dona, en el rang d’edat considerat, estigués 

interessada en el Programa, saps com l’has de derivar? 

  01 Sí, tinc el telèfon de l’hospital                                        05 Sí, al seu metge/ssa de capçalera 

  02 Sí, li dic que truqui a l’ASPB                                         06 Sí, l’envio cap al seu ginecòleg/a 

  03 Sí, li dono el telèfon de Sanitat Respon                         07 Altre ____________________ 

  04 No, no conec cap telèfon ni adreça                                99 Ns/Nc 

29. Consideres que hi ha mancances de coordinació des del Programa? 

                           01 Sí                     02 No         (Passar P. 31) 

30. (Pots triar més d'una resposta) En quin aspecte creus que el Programa té mancances de 

coordinació? 

  01 No tinc clar a qui m’he d’adreçar,                   04 És difícil fer un seguiment de la pacient 

      qui és l’interlocutor                                         05 M’agradaria estar millor infor- 

  02 No tinc clar quins professionals                          mat dels resultats pel que fa 

      hi ha darrera del Programa                                  les meves pacients 

  03 En general, la coordinació amb els                  06 Altre: _________________ 

      hospitals és complicada                                   99 Ns/Nc 



 

              

31. (Pots triar més d'una resposta) Quina és la teva actitud quan t’assabentes que a una 

pacient teva li han detectat el càncer de mama? 

  01 Parlo amb ella                                                       04 No faig res 

  02 Parlo amb la seva família                                      05 Altre __________________ 

  03 La refereixo al psicòleg/oga                                  99 Ns/Nc 

 32. (Només per a professionals de l’EAP i PASSIR) Creus que hauries de tenir algun paper 

amb la teva pacient, un cop ha estat diagnosticada amb càncer de mama? 

                           01 Sí                                  02 No         (Passar P. 34) 

33.  (Només per a professionals de l’EAP i PASSIR) Quin consideres que hauria de ser el 

teu paper vers una pacient teva amb càncer de mama? 

                 ___________________________________________________________________ 

 

 

34. Com et sembla el grau de satisfacció de les dones en relació a l’oferta del Programa? 

  01 Molt baix                           04 Alt 

  02 Baix                                  05 Molt alt 

  03 Acceptable                               99 Ns/Nc 

35. Creus que el rang d’edat al que va dirigit el Programa és el més adequat? 

                          01 Sí          (Passar P. 37)            02 No              99 Ns/Nc 

36. Segons el teu parer, quin seria el rang d’edat més adequat al qual s’hauria de dirigir el 

Programa? 

                          01 de                 a   02               anys                      99 Ns/Nc 

37. Saps cada quant temps des del Programa es cita a les dones per a fer-se la MX? 

              01 Sí, es fa cada         anys                   02 No         (Passar P. 39)            

38. Creus que l’interval entre cites que des del Programa es proposa és el més adequat? 

                         01 Sí          (Passar P. 40)         02 No                   99 Ns/Nc 

39. Segons el teu parer, cada quants anys hauria de realitzar-se la prova? 

                         01 Cada           anys            99 Ns/Nc 

 
 
 
 Molt en 

desacord 
En 
desacord                                              

Ni d’acord ni en 
desacord 

D’acord Molt 
d’acord 

40. El Programa s’hauria de dur a terme 
des de l’atenció primària. 

 

    01 
 
  02 

 
         03 

 
 04 

 

05 
41. El Programa ha contribuït a 
sensibilitzar i donar a conèixer què és el 
càncer de mama a les dones. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

  d) SATISFACCIÓ I OPINIÓ SOBRE EL PROGRAMA 

Ens agradaria saber la teva opinió sobre les següents afirmacions: 



 

              

 Molt en 
desacord 

En 
desacord                                              

Ni d’acord ni en 
desacord 

D’acord Molt 
d’acord 

42. El Programa ha contribuït a que les 
dones de nivell socioeconòmic més baix 
es controlin més. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

43. Com a professional, saber que les 
dones en edat de risc ja estan controlades 
pel Programa m’aporta tranquil·litat. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

44. El Programa ha contribuït a divulgar 
informació i coneixement en relació a la 
importància de la detecció precoç. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

45. Les llistes d’espera per a realitzar 
mamografies (MX) han disminuït 
progressivament gràcies a la contribució 
del Programa. 

 

 

    01 

 

 

  02 

 

 

         03 

 

 

 04 

 

 

05 

46. La mortalitat per càncer de mama ha 
baixat des de que es va posar en  
funcionament del Programa. 

 

    01 

 

  02 

 

         03 

 

 04 

 

05 

 
47. Si us plau, dóna’ns tres suggeriments que, des de la teva opinió com a professional, ens 

ajudin a millorar el Programa. (Fes-ho per ordre de prioritat) 

                     01 ________________________________________________________ 

                     02 ________________________________________________________ 

                     03 ________________________________________________________ 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


