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Resum  

En els darrers 10 anys i en l'actualitat, ha anat augmentant la freqüentació en 

els serveis d'urgències hospitalari (SUH). A més, una gran part de les visites 

són considerades inadequades, arribant a suposar entre un 20-80% del total. Hi 

ha diferents determinants que s'associen a un augment de l' utilització del SUH 

i a un augment de les visites inadequades a aquest servei, com són entre 

d'altres patrons de mobilitat, factors socioculturals i demogràfics, manca de 

confiança i o coneixement de l'atenció primària urgent, baix nivell educatiu i 

d'alfabetització per la salut. Tanmateix, aquests serveis estan dotats d'alta 

tecnologia i personal altament qualificat facilitant el diagnòstic, tractament i 

resolució del problema de salut presentat per la persona que hi acudeix 

generant una major utilització per part de la població. Aquest ús inadequat i 

excessiu, genera despeses econòmiques excessives per al sistema de salut. 

En aquesta problemàtica presentada en els SUH, hi juga un paper important el 

nivell d'alfabetització per a la salut de les persones, i aquest nivell segons 

l'estudi europeu HLS-EU a Espanya és majoritàriament inadequat en la 

població. Aquest fet, comporta que la població tingui més dificultat per 

entendre, usar, accedir i aplicar la informació sanitària i poder emetre un judici 

correcte sobre quin és l'accés al sistema sanitari adient per un problema de 

salut determinat, generant conseqüentment aquesta sobre freqüentació dels 

SUH. Objectiu: Descriure el nivell d'alfabetització per la salut presentat per la 

població de la comarca del gironès que acut al servei d'urgències de l'Hospital 

Universitari Dr. Josep Trueta per rebre atenció sanitària per un problema de 

salut no urgent. Material i Mètodes: Estudi descriptiu transversal quantitatiu en 

el que la mostra seran les persones residents de forma habitual a la comarca 

del gironès que acudeixin al SUH de l'Hospital Dr. Josep Trueta per problemes 

de salut no urgents. Les dades quantitatives i qualitatives s'obtindran a partir 

d'un qüestionari ad hoc i també les qualitatives mitjançant el qüestionari HLS-

EU-Q16. S'emprarà el programa SPSS 23.0 per l'anàlisis de les variables 

quantitatives i qualitatives.   

Paraules clau: Servei d'urgències, ús inadequat servei d'urgències, sobre 

freqüentació servei d'urgències, alfabetització per la salut, motius de consulta a 

urgències, infermeria, promoció de la salut.  
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Abstract  

In the last 10 years and nowadays, has increased attendance at hospital 

emergency departments (ED). In addition, a large part of the visits are 

considered inadequate, coming to represent between 20-80% of the total. There 

are several determinants associated with an increase in the use of ED visits and   

inappropriate use of this service, such as mobility patterns, demographic and 

socio-cultural factors, lack of confidence or knowledge of primary care urgent 

attention, low level of education and health literacy. However, these services 

are provided with high technology and highly qualified health professionals 

providing diagnosis, treatment and resolution of health problem presented 

generating greater use by the population. This excessive and inappropriate use 

generates excessive economic costs for the health system. In this issue 

presented in the ED plays an important role health literacy levels and this levels 

according to the European HLS-EU project, in Spain is largely inappropriate in 

the population. This fact means that people have more difficulty understanding, 

using, accessing and implement ealth information and to make a judgment 

about the better access to the health system, generating overuse of ED. 

Objective: Describe the level of health literacy presented by the population of 

the Girona region that attend to ED of Hospital Universitari Dr. Josep Trueta for 

a non-urgent health problem. Methods: Cross-sectional study with quantitative 

methods where study sample will be people habitually resident in the region of 

Girona who attend on ED of Hospital Dr. Josep trueta for non-urgent health 

problems. The quantitative and qualitative data will be obtained with a ad hoc 

questionnaire and others qualitative data will be obtained with HLS-EU-Q16 

questionnaire. SPSS 23.0 will be used for the analysis of quantitative and 

qualitative variables.  

 

Keywords: Emergency department, inadequate use of emergency department, 

overuse of ED, health literacy, reasons for consultation i emergencies, nursery, 

health promotion.    
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1. Marc teòric  

1.1 Atenció urgent  

1.1.1 Accessibilitat a l'atenció urgent del sistema català de salut  

Entenem el concepte d'urgència mèdica segons la definició de Sheikh et al. 

2015, i que coincideix amb la majoria de definicions adreçades a aquest 

concepte, com : " La situació clínica amb capacitat per generar deteriorament o 

perill per la salut o la vida del pacient en funció del temps transcorregut entre la 

seva aparició i la instauració d’un tractament efectiu, que condiciona un episodi 

assistencial amb importants necessitats d’intervenció, en un curt període de 

temps, és a dir,situació en la que cal actuar ràpidament"(1). 

Tanmateix, els autors també coincideixen en dotar al terme d'urgència mèdica 

d'una part de subjectivitat important percebuda per part del pacient a l'hora 

d'identificar de manera més o menys greu aquella urgència, ja que,  degut al 

punt de vista propi de la persona que la pateix i diferents determinants 

d'aquesta, la poden modificar(1,2).  

Pel que respecte a l'atenció urgent al sistema sanitari Català, aquest estableix 

diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d'atenció. 

Concretament, l'atenció d'urgència es duu a terme pels dispositius de l'atenció 

primària i hospitalària, així com a través del telèfon 061 CatSalut respon que és 

un servei d'urgències d'accés directe a tot el territori català, les 24 hores del 

dia, els 365 dies de l'any.  També, a molts indrets del territori es disposa de 

centres d'urgències d'atenció primària que estan oberts les 24 hores del dia(3). 

A grosso modo, el circuit a seguir pel pacient en cas de necessitat d'atenció 

urgent hauria de començar per accedir-hi a través del centres d'atenció primària 

(CAP), que contemplen en la seva missió i competències l'atenció d'urgència 

dels pacients. Un cop s'accedeix al CAP, els professionals sanitaris d'aquest 

decideixen si resoldre ells mateixos l' urgència presentada pel pacient o aquest 

requereix derivació a un Servei d'urgències hospitalari (SUH). En cas de dubtes 

sobre la gravetat de l' urgència que el pacient pateix i l'accés correcte a 

l'atenció urgent, es pot trucar al 061 CatSalut respon i els metges i infermers 

d'aquest servei podran guiar a l'usuari al recurs més adient. És important el 
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seguiment d'aquest circuit  i evitar accedir directament al SUH sempre que sigui 

possible, per evitar així una sobresaturació o un ús inadequat d'aquest 

servei(3).  

1.1.2  Utilització dels serveis  d'atenció urgent  

Segons referències del 2007 de Cano del Pozo et al, els problemes de 

massificació i utilització inadequada dels SUH es mantenen arreu d'Espanya. 

Malgrat les mesures correctores aplicades els anys 90 envers els serveis 

d'atenció primària, la utilització dels SUH s'ha incrementat de manera constant 

al llarg dels anys , arribant a suposar un increment anual del 5%(4). A més del 

increment de visites que ha patit el SUH, existeixen un nombre important de 

visites considerades com inadequades per diferents estudis, arribant a suposar 

entre un 20-80% del total. Hi ha diferents determinants que s'associen a un 

augment de l' utilització del SUH i a un augment de les visites inadequades a 

aquest servei, com són entre d'altres patrons de mobilitat, factors socioculturals 

i demogràfics, manca de confiança en l'atenció primària, baix nivell educatiu i 

d'alfabetització per la salut(5).  

Diferents autors coincideixen a l'hora de determinar els problemes de l'ús 

creixent i inadequat dels SUH. Concretament, refereixen que, per una banda l' 

utilització dels SUH per problemes que poden ser resolts perfectament a 

l'atenció primària freqüentment signifiquen problemes a l'hora d'accedir a 

aquests serveis. S'atribueix aquest fet a la falta d'accessibilitat cultural, per falta 

d'educació per la salut i nivell d'alfabetització per la salut inadequat, o falta 

d'accessibilitat administrativa que comporten un és excessiu dels SUH. Per 

altre banda, aquest ús inadequat i excessiu, genera despeses econòmiques 

excessives per al sistema de salut associat al tractament de problemes de salut 

no urgents als SUH, comportant la utilització de recursos humans i tecnològics 

altament especialitzats de manera innecessària i generant un increment dels 

temps d'espera per a ser atesos en aquest servei(1,2).  

Aquests autors coincideixen al definir l'ús inadequat dels serveis d'urgències 

com aquelles consultes i problemes de salut urgents que podrien haver estat 

abordats i resolts perfectament per els equips d'atenció primària a través dels 

recursos i capacitats que aquests disposen.  
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Epidemiològicament, a nivell Espanyol, segons l'enquesta nacional de salut 

2011-2012 elaborada per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) el 2013, el 

89'7% de la població fa ús dels serveis d'urgències, d'aquests un 60'8% de les 

urgències són ateses als SUH, mentre que un 27'5% són ateses a centres no 

hospitalaris, és a dir, pels serveis d'emergències extrahospitalàries i pels 

centres d'atenció primària. A més, s'observa que les dones presenten taxes 

d'utilització dels serveis d'urgències lleugerament superiors al homes, mentre 

que les franges d'edats en les que s'utilitzen més els serveis d'urgències són 

entre els 0-15 anys i 75+(6).  

En quan a l'epidemiologia d'ús dels serveis d'urgències a Catalunya, segons els 

resultats obtinguts l'any 2016 per l' Institut Català d'Estadística (IDESCAT) a 

partir de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) realitzada l'any 2015, podem 

observar que un 31% de la població ha visitat un SUH el darrer any. 

Concretament, el 29'9% de la població adulta i el 37'1% de la població infantil i 

juvenil l'han visitat. D'igual manera que a nivell estatal, s'observa una major 

freqüentació per part de les dones (32'7%) que per part dels homes (29'2%). A 

més, com s'observa a la taula 1, la proporció de població que ha visitat un 

servei d’urgències és més elevada entre les persones de les classes més 

desfavorides i entre les persones amb estudis primaris o sense estudis. 

Finalment, comentar que s'ha observat una molt lleugera tendència a la 

disminució de la  freqüentació dels serveis d'urgències respecte al període de 

temps del 1994-2014. No obstant això, encara es considera que les taxes de 

freqüentació dels SUH són moderadament més elevades del que seria 

oportú(7).  

Taula 1: Població general que ha visitat un servei d'urgències en el darrer any, per classe social i sexe i 

per nivell d'estudis i sexe. Catalunya 2015.  
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Font: Departament de Salut 2016(7) 

1.2 Alfabetització per la salut 

1.2.1 Evolució del concepte alfabetització per la salut  

L'alfabetització en salut, traduït de la llengua anglesa com Health Literacy, es 

tracta d'un concepte introduït l'any 1970 i que ha anat adquirint un creixement 

exponencial al llarg dels anys en quan a importància envers la salut pública i 

l'apoderament en salut. Inicialment, la importància que va adquirir aquest nou 

concepte de salut va ser mínima, començant a guanyar importància i pes en la 

recerca, investigació, difusió i promoció a partir dels anys 90(8). Des de llavors, 

hi ha diversitat de literatura que parla envers el concepte i que pretén emfatitzar 

la importància d'aquest per la salut pública i individual. Tanmateix, podem dir 

que el terme alfabetització per la salut no té una única definició universal i 

unificada, hi ha nombroses definicions que han anat evolucionant al llarg dels 

anys i que han anat construint el concepte d'alfabetització en salut.  

El 1997 l'OMS va introduir el concepte d'alfabetització per la salut derivat de la 

declaració de Yakarta en la qual s'identificaven diverses prioritats envers la 

promoció de la salut pel segle XXI. Una d'elles consisita en incrementar les 

habilitats i capacitats de la comunitat i l'apoderament individual de la població a 

partir de l'alfabetització en salut(9).  

L'any següent, el 1998, es va publicar el glossari de promoció de la salut de la 

OMS, en el qual s'hi troba la definició d'alfabetització per la salut següent: 

“L’alfabetització per a la salut està constituïda per les habilitats cognitives i 

socials que determinen la motivació i la capacitat dels individus per accedir a la 
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informació, comprendre-la i utilitzar-la, per tal de promoure i mantenir una bona 

salut”. Actualment, és una de les més emprades i conegudes a nivell mundial al 

llargs dels anys. A més, a partir d'aquesta han anat sorgint noves definicions i 

ha anat evolucionant el concepte d'alfabetització per la salut, fet que ha permès 

a dia d'avui l'increment de la importància d'aquest concepte per a la salut 

pública mundial(9).  

Aquesta definició de la OMS, va més enllà, i emfatitzava el fet que 

l'alfabetització de la salut no es simplifica només en l'acció de llegir un fulletó i 

treure'n conclusions, sinó que a partir d'una milloria en l'accés a l'informació 

sanitària per part de la població, aquesta sigui capaç d'utilitzar-la 

correctament(10). 

Seguidament, l'any 1999 l'Associació Americana de Medicina, va definir 

l'alfabetització en salut com: " El conjunt d'habilitats, inclosa l'habilitat de lectura 

bàsica i de realització d'operacions numèriques necessàries per un correcte 

funcionament a l'entorn sanitari". A més, l'any 2004, l' institut de Medicina(IOM) 

la va definir així: " Capacitats individuals per obtenir, processar i entendre els 

serveis i la informació de salut bàsica per prendre decisions de salut 

apropiades"(11).  

Dit això, val a dir que la majoria de la bibliografia trobada al llarg dels anys, 

integra les definicions portades a terme per la OMS, Institut de medicina(IOM) I 

l'Associació Americana de Medicina, presentant aquestes com a característica 

en comú, la focalització en les habilitats individuals per obtenir, processar i 

entendre la informació sanitària necessària per dur a terme decisions 

apropiades envers la salut(12).  

Al llarg dels anys, com s'ha esmentat anteriorment, el concepte d'alfabetització 

per a la salut a anat evolucionant, l'any 2006 Nutbeam es refereix a aquesta 

com un terme compost que descriu els resultats que s'obtenen de la realització 

de educació sanitària i activitats de comunicació. Tanmateix, l'educació 

sanitària esta dirigida a aconseguir una millor alfabetització per a la salut, 

essent l'educació per la salut el mitjà per assolir un fi, esdevenint així 

l'alfabetització per la salut el fi d'aquest mitjà, és a dir, l’educació per a la salut 

tindrà com objectiu millorar l’alfabetització de la salut, entenent la primera com 

a un procés i l’última com el seu resultat. Reivindica així, la importància de 

l'educació i promoció de la salut per a l'assoliment d'una alfabetització per la 
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salut adient. Esmenta que l'educació per la salut i la comunicació adient són un 

component essencial pel que representa l'acció de promoure la salut i prevenir 

la malaltia. Entenent l'alfabetització de la salut com un resultat de l'educació per 

la salut.  Per tant, és important l'èmfasi en una promoció de la salut adequada 

envers la població per a poder garantir un millor nivell d'alfabetització per la 

salut(13).  

A més Nutbeam, en la seva definició del concepte d'alfabetització de la salut, fa 

referència a que una alfabetització per la salut adequada i funcional permet no 

només aconseguir una millor presa de decisions envers la pròpia salut dels 

pacients, sinó també un millor accés al sistema i una millor gestió de la pròpia 

salut individual(13).  

L'any 2005, Zarcadoolas et al., van definir l'alfabetització de la salut com: 

"Coneixements sobre la salut que ofereixen  gran ventall d'habilitats i 

competències a les persones  per a cercar, comprendre, avaluar i utilitzar 

informació de la salut  per poder prendre decisions correctes i segures , reduint 

els riscos per a la salut i augmentant la qualitat de vida"(14). 

Per últim, com a una definició recent i de les més completes a nivell europeu 

d'alfabetització per la salut i després d'analitzar 17 definicions presents en la 

bibliografia existent envers l'alfabetització en salut, Sørensen et al., va definir-la 

així: "L’alfabetització per a la salut està relacionada amb els coneixements de 

les persones, motivació i competències per accedir, entendre, avaluar i aplicar 

la informació sobre salut amb la finalitat d’arribar a tenir una opinió personal 

verídica i així poder dur a terme judicis i prendre decisions respecte la salut i 

problemes de la vida diària envers aquesta, la prevenció de la malaltia i la 

promoció de la salut, per mantenir i promoure la qualitat de vida al llarg 

d'aquesta(11).  

La de Sørensen et al.,es considerada una de les definicions més acceptades i 

completes recentment. Això és així, ja que, parteix del concepte proposat en la 

definició de la OMS del 1998, però afegeix que un individu amb un nivell 

adequat d'alfabetització en salut, té la capacitat de prendre responsabilitat de la 

pròpia salut, així com la pròpia salut familiar i salut comunitària. És a dir, 

defineix el concepte d'alfabetització en salut, no només com un concepte 

merament individualitzat sinó com a un element clau per assolir una bona 
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alfabetització per a la comunitat. Entenent així, l'alfabetització en salut com un 

element emergent i clau per la salut pública(15).  

Més concretament, l'alfabetització s'entén per la salut pública com el nivell amb 

el qual els individus i el grups poden obtenir, processar, entendre i actuar 

envers la informació necessària per poder prendre decisions de salut, 

aconseguint d'aquesta forma beneficiar la comunitat(11).  

En quan a l'evolució territorial, el concepte "alfabetització per la salut" va ser 

originàriament utilitzat en els Estat Units i Canadà(16). No obstant això, a dia 

d'avui aquest concepte s'està utilitzant a nivell internacional, i no només té com 

a finalitat la cura de la salut, sinó com a element cada vegada més important 

per a la salut pública. A partir del segle XXI s'observa un increment important 

de la literatura que estudia aquest concepte i una elevació en la diversitat 

demogràfica dels autors d'aquests articles, significant així el començament de 

la globalització d'aquest concepte(17).  

Com a referents en l'alfabetització per la salut al llarg dels anys i encara 

actualment cal destacar Austràlia i Canadà. Aquestes dues regions presenten 

nivells d'alfabetització per la salut força més elevats que la resta de regions a 

nivell mundial. Concretament en el cas d'Austràlia, és tracta d'una regió en la 

qual s'ha portat a terme una avaluació territorial d'alfabetització per la salut per 

obtenir així evidència científica amb la qual poder basar la pràctica i política 

futura a seguir. A més, a Austràlia hi ha investigadors, com Richard. H 

Osborne, que els darrers anys estan treballant molt i molt bé envers 

l'alfabetització de la salut, beneficiant així la pròpia regió i la resta del mon amb 

els seus treballs(18,19).  

En referència a la Unió Europea(UE), en un primer moment l'estudi de 

l'alfabetització per la salut va ser limitat com reflecteix la literatura i la cerca 

bibliogràfica. Concretament la UE entre el 1991 i el 2005 va produir menys d'un 

terç de la recerca i investigació global envers l'alfabetització per la salut. No 

obstant això, en els darrers anys i en l'actualitat aquest concepte ha guanyat 

pes i rellevància a la UE. Exemple d'això, n'és la inclusió del concepte 

alfabetització per la salut en els documents polítics europeus com el llibre 

blanc:"junts per la salut" de la comissió Europea i l'estratègia de salut 2020 

portada a terme per l'Oficina Regional Europea de l'Organització mundial de la 

salut(16). Tanmateix, a nivell Europeu, el 2011 es va posar en marxa un 
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projecte d'alfabetització per la salut anomenat "nivells d'alfabetització per la 

salut a la Unió Europea (HLS-EU) en 8 països (Àustria, Bulgària, Alemanya, 

Grècia, Irlanda, Holanda, Polònia i Espanya ) que consistia en analitzar i 

comparar els nivells d'alfabetització en salut en els diferents països, i així en un 

futur poder aplicar mesures correctores en les noves polítiques sanitàries 

europees dirigides a assolir un millor nivell d'alfabetització de la 

població(15,16).  

 

1.2.2 Models d'alfabetització per la salut 

De la mateixa manera que anteriorment s'ha esmentat que no hi havia una 

definició única i una unanimitat en quan en quina definició és la més correcte 

per al concepte d'alfabetització per a la salut, tampoc n'hi ha en quan a les 

diferents tipologies d'alfabetització per la salut i a la seva aplicació diària. 

Tanmateix, existeixen diferents models d'alfabetització per la salut que intenten 

definir i estructurar les diferents tipologies d'aquesta i explicar quina és la seva 

utilitat pràctica a la vida diària(20).  

Un dels primers models d'alfabetització de la salut que sorgeixen i que més es 

citen, és el de Nutbeam (2000). Refereix que hi han diferents tipologies 

d'alfabetització segons la seva aplicació pràctica a la vida diària i les va dividir 

en tres grups. Per una banda, 1. l'alfabetització bàsica/funcional, basada en les 

aptituds bàsiques suficients per llegir i escriure i així entendre i resoldre 

situacions quotidianes del dia a dia referents a la pròpia salut individual. Per 

altre banda, 2. l'alfabetització comunicativa/interactiva consistent en aptituds 

cognitives i d'alfabetització més avançades que conjuntament amb les habilitats 

socials, permetent participar activament en la vida quotidiana i en aquesta, 

extreure informació, entendre el significat de diferents formes de comunicació i 

aplicar la informació a les situacions canviants del dia a dia. Per últim, 3. 

l'alfabetització crítica, consistent en les aptituds cognitives més avançades 

juntament amb les habilitats socials, permetent analitzar críticament la 

informació  i emprar-la per a un millor control i maneig sobre els esdeveniments 

i situacions de la vida que es van presentant diàriament(13). 

Tanmateix, Nutbeam esmenta que un bon domini de l'alfabetització interactiva i 

crítica comporta i significa beneficis personals i socials en salut pública, 

demostrant la importància d'una bona educació i una comunicació adequada. 
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També refereix que l'alfabetització en salut depèn dels nivells individuals 

d'alfabetització i habilitats cognitives, fent que els individus amb dificultats per 

llegir i escriure presentin problemes envers l'educació per la salut i en 

l'enteniment i ús de la informació  en salut rebuda. Per això, entén que les 

estratègies d'educació per la salut s'han de centrar en assegurar un nivell 

adequat d'alfabetització. Per tant, l'educació de la salut tenint en compte les 

aptituds de cada individu a l'hora de comprendre i gestionar la informació, ha 

de procurar incrementar el nivell d'alfabetització en salut individual i de la 

població(13).  

Seguidament, l'any 2005 Zarcaadolas et al. havien definit l'alfabetització en 

salut com s'ha vist en l'apartat anterior i entenen aquesta com un model 

multidimensional que permet entendre i millorar l'alfabetització en salut pública. 

Van proposar un model d’alfabetització de la salut caracteritzat per quatre 

dominis: l’alfabetització fonamental (lectura, escriptura, conversa i aritmètica), 

l’alfabetització científica (nivells de competència amb la ciència i la tecnologia), 

l’alfabetització cívica (habilitats que permetin als ciutadans prendre consciència 

dels assumptes públics i participar en la presa de decisions) i finalment, 

l’alfabetització cultural (capacitat de reconèixer les costums, creences i identitat 

social, per tal d’interpretar i actuar sobre la informació de salut). Aquests quatre 

dominis del model són els que determinen el nivell d'alfabetització individual i la 

capacitat per a comprendre i gestionar la informació en salut per a un bon 

maneig individual i col·lectiu d'aquesta(14).  

El Consorci Europeu d'alfabetització de la salut a través del projecte European 

Health Literacy Survey (HLS-EU) va elaborar un model conceptual que 

identificava els diversos factors i dimensions que formen part de l'alfabetització 

per la salut(16). Sørensen et al es nodreix de la revisió bibliogràfica de 12 

models conceptuals anteriors per elaborar-ne un de més complert (figura 1).  

Consisteix en un model conceptual que combina tres característiques 

individuals primordials (coneixement, motivació i aptitud) amb 4 competències, 

habilitats bàsiques de l'alfabetització en salut que formen cada una d'elles una 

dimensió crucial. Aquestes competències són: 1- Accés; consistent en l'habilitat 

de buscar, trobar i obtenir informació sobre la salut. 2- Comprendre; habilitat de 

comprendre la informació de salut a la qual s'accedeix. 3- Valorar; capacitat 

d'interpretar, jutjar, filtrar i avaluar la informació de salut a la qual s'ha accedit. 
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4- Aplicar; habilitat d'utilitzar i comunicar la informació per prendre la decisió de 

mantenir i millorar la salut. A partir d’aquestes 4 habilitats i les aptituds 

individuals enumerades necessàries per una òptima alfabetització per a la 

salut, es poden obtenir les tres dimensions de la salut: atenció i cura, prevenció 

de la malaltia i promoció de la salut(11).  

 

Tanmateix, podem dir també a grosso modo, que l'alfabetització per la salut 

està íntimament relacionada amb habilitats personals pròpies de l'individu com 

comprensió i comunicació, operacions aritmètiques, accés a la informació, 

gestió de la informació, cerca d'informació relacionada amb la salut, la pressa 

de decisions mitjançant pensament crític i motivació personal(21).  

 

 

Figura 1: Model conceptual de HLS-EU per definir l’alfabetització per a la salut.  

Font: OMS,2013(21) 

Finalment, també com a part del model de Sørensen et al, es van integrar les 4 

capacitats esmentades anteriorment (accés, comprendre, valorar i aplicar) amb 

les tres dimensions que formen la salut (atenció i cura, prevenció de la malaltia 

i promoció de la salut) i la seva unió i correlació va desenvolupar la identificació 

de 12 subdimensions d'alfabetització per la salut(11).  

Taula 2: Les 12 subdimensions basades en el model conceptual de la Sørensen et al 
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Font: OMS, 2013(21) 

 

1.2.3 Instruments mesuradors d'alfabetització en salut  

Al llarg dels anys i a mesura que s'ha anat estudiant cada vegada amb més 

èmfasi el concepte d'alfabetització per la salut, ha anat sorgint i creixent la 

demanda i la necessitat d'instruments utilitzables per mesurar els nivells 

d'aquesta alfabetització en salut.  

Existeix un àmplia varietat d'instruments que mesuren l'alfabetització en salut, 

però aquests presenten diferencies en la seva metodologia i en el significat dels 

resultats que se n'extreuen d'ells. Dit això, s'agruparan a continuació els 

diferents instruments que han anat sorgint al llarg dels anys per a la mesura de 

l'alfabetització en salut en base a la metodologia i a la finalitat dels seus 

resultats.  

Primerament, trobem descrits a continuació els instruments que han estat 

desenvolupats en base a mesurar l'alfabetització en salut per tal d'ubicar la 

població en categories segons si el seu nivell és alt o baix. Tenen en comú 

aquest instruments que han de ser curts, ràpids de realitzar i fàcils d'utilitzar. 

Trobem com instruments d'aquest caire els següents.  

L’escala Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) de Davis et al., 

1991, detecta, de manera ràpida, el nivell d’alfabetització per a la salut de 

pacients en els àmbits de l’atenció primària, l’educació sanitària i la recerca 

mèdica. Consta d’un test de reconeixement de 125 paraules que les persones 

han de llegir en veu alta. Aquest valora l'habilitat de la persona per llegir, 
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pronunciar i relacionar terminologia mèdica comú. És un test ràpid i fàcil 

d'administrar (3-5 minuts). A més existeix una versió reduïda anomenada 

REALM-R que consta de 66 paraules)(22). 

El Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) de Parker, 1995, 

mesura l’alfabetització per a la salut funcional, és a dir, avalua l’habilitat del 

pacient per llegir textos i frases on s'inclouen xifres, utilitzant materials reals 

que es troben diàriament en l’àmbit sanitari. El test consta de dues parts amb 

una durada aproximada de 22 minuts. La primera part consta de 50 ítems que 

han de ser compresos pel pacient un cop llegits i pronunciats. La segona part 

consisteix en una prova aritmètica de 17 ítems. A més, val a dir que d'aquest 

test n'existeix la versió amb espanyol anomenada (TOFHLA-S)(23). 

El Newest Vital Sign (NVS) elaborat per Weiss et al. al 2005 és un test creat 

per la fusió dels 2 tests mencionats anteriorment, el REALM i TOFHLA. 

Consisteix en l'anàlisi de l’habilitat de l’usuari per llegir i aplicar informació .(27) 

És un test que avalua ràpidament l’alfabetització per a la salut funcional, el qual 

inclou l’aritmètica. A més es troba disponible en anglès i espanyol(24). 

El Medical Achievement Reading Test (MART) de Hanson-Divers, 1997, igual 

que el REALM, és un test de reconeixement de paraules. A diferència del 

REALM, el MART es va dissenyar per persones amb dificultats per llegir(23). 

A continuació, s'exposaran instruments de mesura que tenen com a objectiu la 

mesura d'un ventall de coneixements més amplis envers al concepte de salut, 

amb la finalitat de proporcionar una avaluació a fons de les diferents 

dimensions de l'alfabetització de la salut i explorar així la seva relació amb els 

determinants socials, conducta de salut, estat de salut i l'ús dels serveis de 

salut.  

La National Assessment of Adult Literacy survey (NAAL) realitzada el 2003 per 

el departament nacional d'educació d'estats units. Té com a finalitat l'avaluació 

de les habilitats de llegir, comprendre i aplicar la informació. Valora tres 

tipologies diferents d'alfabetització: pronunciació, documental i quantitativa. 

Concretament, en quan a la pronunciació, es valoren tasques que requereixen 

que l'individu llegeixi un paràgraf d'un text i a partir d'aquest trobi, comprengui i 

utilitzi la informació necessària. Pel que fa a la documental, valora l'habilitat de 

l'individu de revisar i utilitzar informació de textos no lineals, és a dir, documents 
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com mapes, imatges i etiquetes nutricionals. Mentre que pel que respecta a la 

quantitativa, consisteix en l'avaluació de la capacitat de realització d'operacions 

aritmètiques de l'individu. Per últim, comentar que es tracta d'un test llarg 

d'administrar format per 152 ítems(25).  

La Health Activities Literacy Scale (HALS) és una escala funcional, dissenyada 

el 2004 per Rudd, Kirsh y Yamamoto(22). Aquesta escala classifica i mesura 

les competències relacionades amb la salut dins de cinc dominis: promoció de 

la salut, protecció de la salut, prevenció de malalties, cures i manteniment de la 

salut i sistemes de navegació(22,26). Igual que la (NAAL) no es tracta d'una 

escala d'administració ràpida.  

El qüestionari European Health Literacy Survey (HLS-EU)  Sørensen et al. va 

ser elaborat el 2012 a partir del seu model conceptual de l’alfabetització per a la 

salut descrit anteriorment. Aquest inclou entre 3 i 5 ítems per cada una de les 

12 subdimensions que engloba, obtenint un total de 47 preguntes. Aquests 

ítems es centren en determinades situacions o tasques en les que es necessita 

gestionar informació rellevant per a la salut, en aspectes relacionats en la 

assistència sanitària, la prevenció de malalties i la promoció de la salut. Aquest 

qüestionari és un dels més recents i més complerts, ja que, mesura la majoria 

de les dimensions de l'alfabetització per la salut(16).  

El Health Literacy Questionnaire (HLQ) elaborat el 2013 per Osborne, 

Batterham, Elsworth, Hawkins i Bluchbinder. Es considera un avanç en el 

mesurament dels coneixements sobre la salut. Ha estat dissenyat per 

proporcionar als professionals, les organitzacions i els governs, dades que 

descriuen els coneixements sobre la salut i les limitacions i fortaleses dels 

individus i les poblacions(27). Consisteix en 44 ítems que poden ser 

autoadministrats per la pròpia persona que es sotmet al qüestionari o també ser 

administrat per un investigador oralment. La durada de realització varia en 

funció de les aptituds personals de cada individu i de la forma com s'administra. 

És a dir, si s'autoadministra el qüestionari el propi individu aproximadament la 

durada d'aquest pot ser de 7 a 30 minuts. Mentre que si s'administra oralment, 

ja sigui per via telefònica o en persona, la durada pot ser aproximadament de 

20 a 45 minuts(28). Aquests 44 ítems, es divideixen en 9 escales de valoració 

diferents que ofereix el qüestionari i cada una d'elles proporciona una idea de 

les fortaleses i limitacions de qui el realitza. A més, agrupant posteriorment les 
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9 escales de valoració i fent una síntesi del resultat d'aquestes es pot extreure 

una conclusió molt més solida i verídica dels coneixements de qui el 

realitza(29). Les 9 escales que valora el qüestionari són les següents. 

 

Figura 2: Les 9 escales del health literacy questionnare  

Font: Osborne, Batterham, Elsworth, Hawkins i Bluchbinder; 2013(28) 

Seguidament, es descriurà la única escala disponible i validada degudament 

que valora les aptituds personals en e-salut(30). Dit això, entenem l'e-salut com 

l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) aplicades a la salut 

amb l'objectiu de tractar els pacients per part dels professionals sanitaris, portar 

a terme recerca en l'àmbit de la salut i que els pacients puguin tenir accés a 

través de les (tic) a informació envers la salut i que siguin capaços de 

comprendre-la i gestionar-la adequadament.  

L’e-HEALS (Health Literacy Scale) de Norman i Skinner dissenyat al 2006, és 

una escala per mesurar de forma ràpida i senzilla la competència d’eSalut. 

Consta de 8 ítems i avalua coneixements, confort i habilitats percebudes en el 

procés de cerca, avaluació i aplicació d’informació electrònica relacionada amb 

problemes de salut. Es tracta d’una autoavaluació basada en la percepció 

individual de les pròpies habilitats i coneixements en cadascun dels dominis 

estudiats(31). 

Finalment, els dos instruments que es definiran a continuació, tenen com a 

utilitat en comú la capacitat d'identificar pacients amb requeriments d'ajuda 

suplementaris per entendre, utilitzar i llegir informació sanitària correctament.  

El Medical Term Recognition Test (METER), va ser dissenyat amb l’objectiu de 

validar un instrument ràpid per mesurar l’alfabetització per la salut. L'evidència 
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corrobora que és un test útil per detectar malalts que necessiten més ajuda per 

entendre i utilitzar la informació sanitària(32). 

El Single Item Literacy Screener (SILS) de Nancy S. Morris s’utilitza per 

identificar els pacients que necessiten ajuda per entendre, utilitzar i llegir 

informació relacionada amb la salut. És força útil per a la valoració de les 

habilitats lectores dels adults i permet als professionals determinar les 

necessitats addicionals d’aquests pacients(33).  

1.2.4 Nivell d'alfabetització per la salut  

El nivells d'alfabetització per la salut extrets a partir dels múltiples instruments 

disponibles i esmentats anteriorment, mostren l'evolució de la població envers 

aquesta i ajuden a determinar quina és la situació en cada moment de la 

població envers aquesta, és a dir, si el nivell l'alfabetització per la salut de la 

població és molt alt, alt, baix o molt baix. D'aquesta manera es poden aplicar 

mesures correctores o mesures conservadores en les polítiques de salut 

pública que es van realitzant mundialment o regionalment en el temps segons 

els resultats obtinguts, per així intentar mantenir o millorar els nivells 

d'alfabetització en salut com a objectiu de diferents programes de salut inclosos 

en les polítiques sanitàries elaborades(34).  

Actualment, els nivells d'alfabetització per la salut mundials que s'observen són 

bastant divergents i amb diferències significatives entre regions. Austràlia i 

Canadà constitueixen les dues regions amb prevalença més elevada de 

població amb un nivell molt alt i o alt d'alfabetització per la salut. Seguits per 

EU, que va mantenint estable la prevalença de gent amb molt bon nivell i 

incrementant la prevalença i incidència de gent amb bon nivell d'alfabetització 

en salut. Segons els resultats obtinguts a EU el 2006 segons la Assessment of 

Adult Literacy survey (NAAL), podem dir que la majoria dels adults, el 53%,  

presenten un nivell adequat d'alfabetització per la salut, el 12% presenten un 

nivell excel·lent, el 22% un nivell bàsic i el 14% un nivell insuficient. Tanmateix, 

els resultats evidencien que les dones presenten un nivell d'alfabetització més 

elevat que els homes i que les persones de més de 65 anys presenten nivells 

inferiors a les persones d'edats inferiors a les seves. A més a més, destaca que 

el nivell d'alfabetització per la salut és directament proporcional al nivell 

acadèmic assolit per cada persona(25).  
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En quan als nivells d'alfabetització a Europa, val a dir que existeixen diferències 

importants entre els diferents països de la pròpia comunitat Europea. 

Concretament, com s'ha esmentat anteriorment, a nivell Europeu, el 2011 es va 

posar en marxa un projecte d'alfabetització per la salut anomenat "nivells 

d'alfabetització per la salut a la Unió Europea (HLS-EU) portat a terme en  8 

països de la Unió Europea (Àustria, Bulgària, Alemanya, Grècia, Irlanda, 

Holanda, Polònia i Espanya) destinat a analitzar i comparar els nivells 

d'alfabetització en salut en els diferents països, i així en un futur poder aplicar 

mesures correctores en les noves polítiques sanitàries europees dirigides a 

assolir un millor nivell d'alfabetització de la població(15).  

Concretament, els objectius que es va plantejar aquest projecte van ser els 

següents: disposar d'un instrument de mesura de l'alfabetització en salut a 

Europa, quantificar els nivells d'alfabetització a nivell Europeu, comparar els 

resultats envers l'estat d'alfabetització entre el països europeus participants a 

l'estudi i proporcionar una base empírica per a les polítiques Europees, 

nacionals i regionals de salut(15).  

Analitzant breument els resultats obtinguts als països Europeus inclosos a 

l'estudi a partir de la realització del qüestionari HLS-EU, podem treure'n entre 

d'altres aquestes conclusions. Existeixen diferencies importats entre els nivells 

d'alfabetització en salut entre els 8 països que integren l'estudi. S'observa amb 

els resultats que 1 de cada 10 participants a l'estudi, un 12%, presenta un nivell 

inadequat d'alfabetització per la salut. No obstant això, la diferència existent 

entre països és gran, si agafem Holanda com el país amb la taxa més baixa 

d'alfabetització inadequada, 1'8%, i la comparem amb la Bulgària com la més 

alta amb un 26,9%. A més un 47% de la població presenten una alfabetització 

limitada, entenent limitada com a inadequada o problemàtica. També existeix 

diferència entre països, Holanda presenta una prevalença d'alfabetització 

limitada del 28'7%, mentre que Bulgària del 62'1%(16).  

Centrant-nos en els nivells d'alfabetització d'Espanya, podem observar a través 

de la (figura 3), que presenta un percentatge elevat, del 50'8% d'alfabetització 

problemàtica, és a dir, que 1 de cada 2 espanyols presenta una alfabetització 

problemàtica. També, cal esmentar que presenta el segon nivell d'alfabetització 

inadequada més baix amb 7'5% després d'Holanda. El tan % de persones amb 

una alfabetització correcte, ja sigui aquesta excel·lent o suficient conforma el 
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43'7% de la totalitat del territori Espanyol. Per tant, podem concloure que 

Espanya juntament amb Bulgària, són els dos països  de la Unió Europea 

participants en aquest estudi amb una pitjor nivell d'alfabetització per la 

salut(15,16).  

 

Figura 3: Nivell general de l’alfabetització per a la salut als països participants i el total. (%)   

Font: Sørensen et al 2015(16) 

Observant els resultats obtinguts a partir de l'estudi, es destaquen diferents 

grups que presenten pitjors nivells d'alfabetització per la salut. A grosso modo 

aquests grups són, persones amb un estat de salut pobre i deficient, persones 

amb elevada taxa d'ús dels serveis sanitaris, persones amb un estatus 

socioeconòmic baix, persones amb baix nivell educatiu i persones d'edat 

avançada. Concretant, un 78'1% de les persones que defineixen el seu estat de 

salut com a molt dolent tenen un nivell d'alfabetització limitat, mentre que les 

que el defineixen simplement com a dolent presenten un 71'8%. Les persones 

amb un nivell social molt baix presenten un 73'9% d'alfabetització limitada, 

mentre que les persones amb nivell social baix un 60%. Per últim, les persones 

amb un nivell educatiu molt baix presenten un 68% d'alfabetització limitada.  

Finalment, comentar que com s'ha pogut observar anteriorment, els nivells 

d'alfabetització varien arreu del mon i també dins d'una mateixa regió. A més a 

més, podem concloure que hi ha un conjunt de determinants que afavoreixen o 

dificulten el nivell d'alfabetització en salut presentat(16).  
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1.2.5 Conseqüències de l'alfabetització inadequada en salut 

Les repercussions que indueixen un nivell d'alfabetització inadequat envers la 

població són rellevants. A més a més, tenint en compte els nivells 

d'alfabetització inadequats esmentats en l'activitat anterior, cal fer èmfasi en 

quines són les seves conseqüències.  

Concretament, com a conseqüències generades per un nivell inadequat 

d'alfabetització en salut envers l'ús dels serveis sanitaris i el maneig de la 

pròpia salut del pacient, trobem que existeix un ús excessiu dels serveis 

d'emergències mèdiques i dels serveis d'urgències hospitalaris. També genera 

un ús inadequat dels serveis hospitalaris en general, generant així una despesa 

econòmica elevada que podria revestir-se amb un millor nivell d'alfabetització 

en salut. A més, indueix taxes d'immunització contra la grip més baixes de les 

esperades, dificultats a l'hora de prendre correctament la medicació, dificultats 

per comprendre missatges de salut dels professionals sanitaris i dificultats 

d'interpretació de la informació sanitària escrita. També repercuteix en majors 

taxes de mortalitat, desconeixement dels problemes de salut, incomprensió 

símptomes de diferents malalties juntament amb la desconeixença del seu 

maneig i tractament correcte. Aquestes són a grosso modo les conseqüències 

generades per un nivell d'alfabetització inadequat i que repercuteixen de 

manera important en la salut individual i col·lectiva de la població i en una 

generació de despeses excessives per part dels departaments de salut(35,36).  

Per tant, és important intentar revertir els nivells d'alfabetització per a la salut 

per així poder evitar les conseqüències que s'han descrit anteriorment.  

Tanmateix, amb un augment d'aquest nivell d'alfabetització entre d'altres 

objectius resultaria convenient, intentar aconseguir una major autonomia de la 

població en quan al maneig de la seva pròpia salut, aconseguint així un accés 

al sistema sanitari adient, i un ús de la informació sanitària suficientment bo que 

els permetés prendre decisions encertades respecte la seva salut. A més a 

més, amb un increment d'aquest nivell, d'alfabetització intentar reduir les 

despeses sanitàries generades en excés degut a un maneig incorrecte de la 

pròpia salut dels usuaris i aconseguir també com a finalitat important una 

milloria de la salut pública(37).  
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1.2.6 Determinants de l'alfabetització per la salut  

Existeixen diferents determinants que condicionen i modifiquen el nivell 

d'alfabetització de la salut dels individus, generant així que aquest nivell sigui 

més elevat o menys, repercutint així directament en les conseqüències de salut 

generades envers els propis individus i el sistema de salut.  

Entenent aquests determinants com un punt clau en el nivell d'alfabetització de 

la salut, el projecte HLS-EU va estudiar l'associació directe dels determinants 

sociodemogràfics i socioeconòmics enumerats a continuació i van determinar 

que la població que es troba amb una situació social i econòmica més 

desfavorable, resulten directament els que presenten un nivell d'alfabetització 

en salut més baix(16).  

Per una banda, trobem els determinants sociodemogràifcs, conformats per 

l'edat, els sexe i la migració demogràfica dels pares(38).  

Respecte al sexe val a dir que s'observa per norma general que les dones 

presenten nivells d'alfabetització més alts que els homes. Sobretot existeix 

diferència a Holanda on la diferència del nivell d'alfabetització presentat entre 

dones i homes és significant. No obstant això, hi ha països com Bulgària, 

Grècia, Polònia i Espanya que les diferències presentades en el nivell 

d'alfabetització entre sexes resulta insignificant(16).  

Pel que fa a la migració dels pares de residència, no s'han observat 

associacions que demostrin una relació directa amb els nivells d'alfabetització 

d'aquestes persones(34,38).  

Per acabar, el determinant sociodemogràfic més fortament relacionat amb el 

nivell d'alfabetització és l'edat. Hi ha una relació directa entre major edat i 

menor nivell d'alfabetització en salut en la majoria de països, sobretot aquesta 

edat és significant d'un nivell d'alfabetització més baix a Grècia, Bulgària, 

Polònia i Espanya(16,38).  

Per altre banda, trobem els determinants socioeconòmics, entre els quals 

trobem l'educació, estatus social, estat d'ocupació laboral i els recursos 

econòmics(38).  

En referència a l'educació, val a dir que el nivell educatiu individual està 

fortament associat al nivell d'alfabetització per la salut. Existint així una relació 

directament proporcional, és a dir, com més elevat és el nivell educatiu més 

elevat esdevindrà el nivell d'alfabetització per la salut de l'individu. Aquesta 
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associació té lloc de manera important a Bulgària, Grècia i Espanya, ja que, la 

població amb nivell educatiu baix és significativa i conseqüentment fa baixar els 

nivells d'alfabetització per la salut d'aquests països(16,38).  

En quan a estatus social, es considerat segons els resultats del projecte com el 

segon determinant amb més associació i predicció respecte el nivell 

d'alfabetització per la salut, només superat pels recursos econòmics. 

Condicionant d'aquesta manera l'accés i la utilització dels serveis sanitaris i la 

informació, així com dificultant el maneig de la pròpia salut(16).   

Per tant, entenem els recursos econòmics i concretament la carència d'aquets, 

com el principal determinant envers el nivell d'alfabetització per la salut a nivell 

socioeconòmic. Els resultats mostren que la població amb més carències 

econòmiques presenten nivells d'alfabetització més baixos que la població amb 

recursos econòmics més alts(38).  

Per últim, l'estat laboral de la persona s'entén com un determinant amb 

moderada incidència envers el nivell d'alfabetització per la salut que aquesta 

persona pugui presentar. Tanmateix, s'observa que la població amb situació 

laboral activa presenten nivells d'alfabetització lleugerament superiors a la 

població laboral inactiva(16,38).  

Finalment, determinada la importància i les conseqüències dels nivells 

d'alfabetització en salut respecte a l'accés, utilització i aplicació  de la 

informació i comunicació en salut correctes i d'una bona gestió de la pròpia 

salut individual i així estimulant una millor salut pública, cal tenir presents els 

determinants que modifiquen el nivell d'alfabetització per la salut per així aplicar 

mesures correctores envers aquests i poder revertir més fàcilment els nivells 

d'alfabetització en salut.  

1.2.7 Informació i comunicació per la salut  

Una alfabetització per la salut funcional, pot ser  definida com la capacitat 

presentada per una persona envers la realització de tasques bàsiques de 

lectura i aritmètica de la informació trobada en el context de la salut. 

Malauradament la unió de les dificultats presentades per la població per 

l'obtenció i comprensió d'aquesta informació, juntament amb  la premissa que 

la informació existent no és sempre l'idònia per a què això sigui possible, 

implica que existeixi en la majoria de la població una habilitat limitada en l'ús de 
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la informació. Conseqüentment, aquest succés, perjudica i dificulta 

l'apoderament en salut i la correcte gestió de la pròpia salut individual(39).  

Entenem l' alfabetització en salut com l'element clau per a la població per a 

poder accedir, entendre,valorar i aplicar de forma adient la informació en salut 

per a poder prendre decisions adients envers la pròpia salut i poder apoderar-

se d'aquesta(11). A més, l'alfabetització l'entenem com un resultat de l'educació 

per la salut i de la comunicació(13). És per això, que no només el nivell 

d'alfabetització en salut resulta clau en l'enteniment de la informació, sinó que 

les característiques en la comunicació d'aquesta informació i diferents 

propietats d'aquesta poden generar que una persona amb un nivell determinat 

d'alfabetització per la salut, presenti més o menys dificultats en quan a la seva 

comprensió, accés i aplicació(40).  

Existeixen diferents tipologies de comunicació de la informació com són entre 

d'altres la comunicació oral i escrita. Tanmateix, existeixen diferents 

característiques que condicionen l'enteniment de la informació, com són la 

accessibilitat, la comprensibilitat i la llegibilitat. Conseqüentment, s'observa com 

una estratègia dirigida a la milloria de l'apoderament en la salut individual i els 

resultats en salut pública, mitjançant una milloria en l'alfabetització en salut dels 

individus, la consecució d'una comunicació en salut efectiva i una informació en 

salut que esdevingui més accessible, comprensible i llegible(41).  

1.2.8 Tipologies de comunicació per la salut 

Comunicació per la salut oral 

La comunicació oral que es manté amb els usuaris, per part dels professionals 

de la salut, esdevé un element fonamental envers l'alfabetització en salut 

d'aquets, ja que, es porta a terme una interacció directa amb l'usuari amb el 

qual hi ha una transmissió d'informació importat. Podent comportar així, un 

augment de la capacitat i efectivitat d'aquest en la comprensió del seu estat de 

salut i en el seu propi maneig(42). 

A més, la comunicació oral, representa el mètode de comunicació de la 

informació més freqüentment utilitzat en les relacions establertes entre 

professionals de la salut i usuaris(43).  
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Existeixen barreres que poden dificultar la transmissió d'informació. Per una 

banda, l’entorn on aquesta es transmet, ja que, les diverses característiques 

que envolten la transmissió d'aquesta com poden ser els condicionants 

ambientals(soroll, il·luminació...), temps dedicat o interrupcions en la 

transmissió, poden influir negativament en la comprensió del missatge per part 

de l'individu. Per altre banda, les característiques i habilitats del qui transmet la 

informació com l'assertivitat o empatia, poden limitar-la. Per últim, les 

característiques de l'individu a qui es transmet la informació, ja que, aquest pot 

presentar més o menys capacitats per assimilar correctament la informació 

transmesa(42).  

És important la comunicació oral efectiva amb persones que presenten un nivell 

d'alfabetització baix, atès a que presenten més dificultats en l'accés i 

comprensió de la informació, per tant una comunicació oral efectiva amb 

aquesta pot comportar un millor enteniment i aplicació de la informació 

transmesa(43).  

Roter va proposar quatre factors que dificultaven la interacció comunicativa 

entre professional i pacient. En primer lloc, l’ús excessiu de l’argot mèdic, ja 

que, resulta difícil de comprendre per la majoria de pacients i això comporta 

confusió en el pacient, generant que la informació transmesa no sigui compresa 

adequadament(37,44).  

En segon lloc, la complexitat del llenguatge general, el qual dificulta la 

comprensió de la informació aportada. Conseqüentment, s'ha d'intentar adaptar 

el contingut de la informació transmesa depenent del nivell d'alfabetització 

presentat pel pacient de manera que aquest sigui comprensible(44).  

En tercer lloc, la contextualització, essent útil la utilització d'un llenguatge 

concret que tingui relació amb allò que és familiar i conegut per la persona, ja 

que, així a través de l'associació de la informació amb la seves experiències 

personals pot facilitar la comprensió d'aquesta. Per tant, cal evitar ús de 

metàfores i idees abstractes(37,43).  

Per últim, l'estructura del diàleg, essent contraproduent una velocitat i una 

densitat  excessiva en la transmissió de la informació per una adequada 

comprensió d'aquesta per a la persona(42).  
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Comunicació per la salut escrita 

La comunicació escrita perdura en el temps i en l'espai. La nota, el llibre, la 

carta, el correu electrònic, es poden llegir i rellegir on i quan es vulgui. Això 

suposa un avantatge important sobre la comunicació oral. A més, la 

comunicació escrita permet pensar abans d'actuar i utilitzar expressions amb 

més capacitat d'aconseguir l'objectiu de transmetre informació i que aquesta 

sigui compresa adequadament en la interacció entre l'emissor i el receptor. 

La major part de la població, presenta un nivell d'alfabetització baix, comportant 

dificultats en la comprensió de la gran part de la informació escrita. Per això, és 

necessari que es modifiquin característiques d'aquesta informació que 

s'adeqüin als nivells d'alfabetització de la població i així permetre una millor 

comunicació i comprensió de la informació(45).  

Diversos estudis com el de Suñer R, refereixen que per elaborar eficaçment 

informació escrita sobre la salut perquè aquesta sigui comprensible, cal seguir 

6 principis bàsics que són: 1- contingut clar, específic i útil, 2- Estructura 

organitzada, 3- Estil senzill, directe i de fàcil lectura, 4- to positiu i motivant, que 

convidi a l'acció, 5- Elements visuals de suport i 6- Verificació i avaluació(45).  

 

1.3 Ús inadequat dels SUH i nivells d'alfabetització en salut 

Com s'ha observat anteriorment, factors determinants en l'ús excessiu i 

inadequat dels serveis d'urgències són els nivells educatius, i per tant nivells 

d'alfabetització per la salut baixos(1). Val a dir, que s'entén l'alfabetització de la 

salut, com un resultat de l'educació per la salut. 

Segons Griffey et al, en el servei d'urgències la prevalença d'un nivell 

d'alfabetització per la salut baix és amplia, en alguns serveis d'urgències 

s'estima que un 88% dels pacients que hi acudeixen presenten un nivell 

d'alfabetització baix, depenent aquest resultat del servei d'urgències i del 

instrument de mesura utilitzat. A més a mes, refereixen que aquesta tipologia 

de pacients presenten una recidiva important cap al retorn al servei d'urgències 

per dificultats en la comprensió i maneig del tractament pautat(36).  
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Griffey et al, mitjançant l' utilització de l'instrument de medició del nivell 

d'alfabetització per la salut, Test of Functional Health Literacy in Adults 

(TOFHLA), refereixen que un 13'2% presenten un nivell inadequat i un 10'4% 

un nivell marginal, molt baix. Mentre que un 76'3% presenten un nivell adequat. 

Corroboren que els individus que presenten un nivell inadequat d'alfabetització, 

acudeixen al servei d'urgències molt més freqüentment en un període de 2 

anys, que els que presenten un nivell adequat(46,47). Concretament aquells 

individus amb nivell inadequat, realitzen de mitjana 1'64 visites més que els que 

tenen un nivell adequat i en referència a la recidiva al retorn al servei 

d'urgències, en un període de 14 dies posteriors a la visita inicial, un 36'8% 

pacients amb nivell d'alfabetització inadequat presenten recidiva. Mentre que 

un 24'9% dels que tenen un nivell adequat la presenten(5).  

Cal afegir, que segons l'estudi HLS-EU, també es detecta una major utilització 

dels serveis d'urgències per part de la població amb un nivell baix 

d'alfabetització(16).  

Finalment, comentar que vista la problemàtica existent entre un nivell inadequat 

d'alfabetització i les conseqüències negatives que conseqüentment 

repercuteixen als serveis d'urgències i emergències, seria interessant l'aplicació 

de mesures correctores envers aquest fenomen.  
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2. Justificació 

Anualment, des de fa anys, el nombre de pacients atesos en els serveis 

d'urgències hospitalàries (SUH) s'ha incrementat de manera molt substancial. A 

més, una gran part d'aquests pacients atesos en aquests serveis, presenten 

problemes de salut considerats no urgents i conseqüentment podrien ser 

atesos perfectament d'urgències per la seva ABS de referència.  

Aquest fet esmentat anteriorment, implica una despesa en recursos humans, 

materials, tecnològics i econòmics molt important per aquests serveis, generant 

una despesa afegida pel el sistema de salut.  

 

Així doncs, la mala gestió de la salut individual de les persones en la presa de 

decisions sobre  com i on accedir, per rebre atenció urgent, ens planteja la 

oportunitat d'estudiar i esbrinar quines són les causes relacionades amb un mal 

ús dels SUH per part de la població.  

 

Dit això, com podem conèixer les causes d'una mala utilització dels serveis 

d'urgències? Existeixen diferents característiques que poden propiciar que les 

persones utilitzin de manera errònia aquests serveis. Entre aquestes 

característiques, destaca l'alfabetització per la salut, que el seu nivell resulta  

determinant a l'hora de gestionar i prendre decisions correctes sobre la pròpia 

salut i l'accés al sistema sanitari quan sorgeix un problema de salut.  

 

Tanmateix, aquest projecte s'orienta a avaluar el perfil i característiques de les 

persones amb problemes de salut no urgents que acudeixen als SUH, com baix 

nivell d'alfabetització en salut. Mitjançant els resultat d'aquest estudi, poder 

determinar les característiques generadores del problema i aplicar a posteriori 

mesures correctores centrades en aconseguir fomentar un major ús de les 

urgències  de les ABS de referència i un correcte ús dels SUH.  
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4. Hipòtesis i Objectius 

Hipòtesis:  

H1: La població de la comarca del gironès que acudeixen al servei d'urgències 

de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta per rebre atenció sanitària 

d'urgències per un problema de salut no urgent presenten un baix nivell 

d'alfabetització per la salut i hàbits de salut inadequats.  

H2: Moltes  persones amb un problema de salut no urgent, acudeixen 

directament al servei d'urgències sense anar prèviament al seu CAP de 

referència per una baixa percepció de resolució de la urgència o motiu de 

consulta.   

Objectiu principal 

L'objectiu principal d'aquest estudi consisteix en descriure el nivell 

d'alfabetització per la salut de les persones de la comarca del gironès que 

acudeixen al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta per 

rebre atenció sanitària per un problema de salut no urgent.  

Objectius secundaris:  

 Identificar les dades sociodemogràfiques i socioeconòmiques 

presentades per aquesta població  

 Detectar la via d'accés al servei d'urgències emprada per la població 

d'estudi 

 Identificar els hàbits de salut d'aquesta població 

 Determinar si la població té coneixement de la possibilitat de rebre 

atenció urgent al seu CAP de referència i l'opinió envers aquesta 
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5. Material i Mètodes  

5.1 Disseny de l'estudi 

Es tracta d’un estudi descriptiu transversal quantitatiu que es durà a terme 

entre els mesos de Setembre del 2017 al Gener del 2019. S'estudiarà el perfil i 

característiques de les persones objectes d'estudi mitjançant la determinació 

del nivell d'alfabetització per la salut, les dades sociodemogràfiques i 

socioeconòmiques, hàbits de salut,  la via d'accés al SUH i ús previ d'atenció 

primària d'urgències.  

5.2 Àmbit de l'estudi 

La realització d'aquest estudi es desenvoluparà al servei d'urgències de 

l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, que consisteix en l'hospital 

de referència en atenció d'urgències per a la població de la comarca del 

gironès. Més concretament, la realització d'aquest estudi es realitzarà a la sala 

d'espera del servei d'urgències de l'hospital. Dit això, les Urgències de 

l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta donen assistència 

sanitària a qualsevol persona que ho necessiti durant les 24 hores del dia, els 

365 dies de l’any. Algunes d’aquestes persones provenen de centres d’atenció 

primària, però, moltes d’elles, hi acudeixen per voluntat pròpia. L’objectiu del 

servei és oferir una atenció sanitària resolutiva, segura i de qualitat.  

El Servei d’Urgències d'aquest, s’organitza segons un sistema de triatge que 

permet fer una valoració clínica preliminar dels i de les pacients i classificar-los 

en cinc nivells segons el grau d’urgència de cada cas amb independència de 

l’ordre d’arribada. 

Hi ha cinc nivells de triatge: 

I. Reanimació: Quan hi ha un risc vital immediat. Es dóna una atenció 

immediata. 

II. Emergència: L'assistència es pot fer esperar entre 20 i 30 minuts. 

III. Urgència: L'atenció ha ser inferior a una hora. 

IV. Menys urgent: L'atenció es dóna en 3 o 4 hores. 
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V. No urgent en que el temps d'espera pot ser superior a 4 hores. 

Aquesta classificació serveix perquè els metges puguin establir un ordre a 

l’hora d’atendre els malalts, ja que el criteri de prioritat en l'assistència és 

la gravetat de la malaltia, no l’hora d’arribada. 

Més concretament, la unitat d'urgències està constituïda per 25 boxos 

amb 50 punts d'atenció. La plantilla de l'Àrea d’Urgències de l’Hospital 

està integrada permanentment per metges i per personal d'infermeria. Hi 

ha un equip de guàrdia d’urgències, de traumatologia, de pediatria i 

d’obstetrícia i ginecologia, aquests darrers ubicats a la Sala de Parts. A 

banda d’aquests equips de professionals, hi ha un determinat nombre 

d’especialistes de guàrdia que acudeixen a urgències en cas de 

necessitat. 

En l'any 2015, es van assistir 68.943 urgències i es van ingressar 11.007 

urgències.  

5.3 Població d'estudi 

Població adulta entre 18-65 anys, ambdós inclosos, que resideixin a la comarca 

del gironès i que acudeixin per rebre atenció sanitària al servei d'urgències de 

l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Es selecciona la població entre 18-65 

anys, ja que, a partir dels 65 anys s'observen nivells d'alfabetització per la salut 

més baixos i inadequats i tanmateix existeix una disminució en la gestió 

autònoma de la pròpia salut.  

5.4 Selecció de la mostra 

La mostra serà escollida mitjançant un mostreig no probabilístic de 

conveniència, és a dir, es seleccionaran tots els pacients que acudeixin al 

servei d'urgències de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta per rebre atenció 

sanitària i que compleixin els criteris d’inclusió i exclusió. Per tant, consisteix en 

un mostreig no probabilístic, ja que, l'elecció de la mostra no es realitza a l'atzar 

sinó que s'elegeix conscientment i per conveniència per part de l'investigador 

del projecte una tipologia de pacient que acudeix al servei d'urgències molt 

concret.  
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Criteris d'inclusió i exclusió 

 Criteris d'inclusió:  

 Persones que acudeixen al servei d'urgències de l'Hospital Dr. 

Josep trueta que se'ls atribueix  el nivell 4 i/o 5 del triatge.  

 Població adulta entre 18 i 65 anys residents a la comarca del gironès  

 Accedir voluntàriament i sense coacció a participar en l'estudi. 

Signar el document de confidencialitat. 

 

 Criteris d'exclusió: 

 Pacient amb malaltia mental amb transcurs actiu o trastorn de la 

personalitat amb falta d’autonomia en la presa de decisions i les 

AVD (Activitats de la Vida Diària).  

 Manca de coneixement i comprensió escrita i o oral adequada de 

català/castellà per part del participant. 

 

5.5 Variables d'estudi 

Variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques 

 Sexe: Home o dona; variable qualitativa nominal 

 Edat: Anys; variable quantitativa discreta  

 Nivell d'estudis: Cap o primaris, secundaris (ESO), batxillerat/grau 

mitjà, universitaris/grau superior; variable qualitativa ordinal 

 Fills: Nº de fills; variable quantitativa discreta 

 Estat civil: casat/da, solter/a, divorciat/da, vidu/da; variable qualitativa 

ordinal 

  Migració pares: Sí o no; variable qualitativa nominal 

 Situació laboral: Ocupat (amb feina),desocupat (sense feina), 

estudiant, feines de la llar; variable qualitativa ordinal 

 Lloc de treball: Resposta oberta; text lliure 
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 Estatus social percebut: Baix (classe 1), mig (classe 2), alt (classe 3), 

variable qualitativa ordinal 

 Privació material: Privació material greu, no greu o sense privació; 

variable qualitativa ordinal 

Variables relacionades amb els hàbits de salut 

 Fumador/a: Sí o no; variable qualitativa nominal 

 Consum de tabac: Nº cigarrets dia (1,2,3,...); variable quantitativa 

discreta 

 Consum alcohol: Sí o no; variable qualitativa nominal 

 Grau consum alcohol: Diari o esporàdic; variable qualitativa nominal 

 Realització activitat física: Sí o no; variable qualitativa nominal 

 Nivell activitat física: Baixa, moderada o alta; variable qualitativa 

ordinal 

 Estat de salut percebut: Excel·lent, molt bo, bo, regular, dolent; 

variable qualitativa ordinal 

Variables relacionades amb l'alfabetització per la salut  

Aquetes es tracten de variables qualitatives ordinals, ja que, els seus valors 

elegibles són: Molt fàcil, Fàcil, Difícil, Molt difícil i No ho se. Dit això, les 

variables corresponents a l'alfabetització per a la salut són les següents:  

 Trobar informació sobre els tractaments associats a les malalties que 

són del seu interès 

 Esbrinar a on aconseguir ajuda professional quan està malalt (metge, 

infermer, farmacèutic, psicòleg,…) 

 Entendre el que em diu el metge 

 Entendre les instruccions del metge o farmacèutic sobre com prendre els 

medicaments receptats 

 Valorar quan es pot necessitar una segona opinió d’un altre metge 

 Utilitzar la informació proporcionada pel metge per prendre decisions 

sobre la seva malaltia 

 Seguir les instruccions del seu metge o farmacèutic 
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 Trobar informació sobre la manera d’afrontar problemes de salut mental 

com l’estrès o la depressió 

 Comprendre les advertències sanitàries relacionades en hàbits com 

fumar, fer poc exercici físic o beure alcohol en excés 

 Comprendre per què necessita fer-se proves de detecció precoç de 

malalties o revisions mediques (mamografia, tensió arterial, prova de 

sucre en sang, …) 

 Valorar la fiabilitat de la informació sobre riscos per la salut que 

apareixen en els mitjans de comunicació (TV, radio, internet, …)  

 Decidir com protegir-se de les malalties gràcies a la informació que 

proporcionen els mitjans de comunicació  (fulletons, diaris, TV, internet, 

…) 

 Trobar activitats que siguin bones pel seu benestar mental (meditació, 

exercici, pilates, zumba,…) 

 Comprendre els consells de salut que donen la família i els amics  

 Comprendre la informació proporcionada pels mitjans de comunicació 

sobre com millorar la seva salut (Internet, diaris, revistes, …) 

 Valorar quins dels seus hàbits diaris afecten a la seva salut (consum 

alcohol, tabac,hàbits alimentaris, exercici,…) 

 

Variables relacionades amb la via d'accés a urgències 

 Via d'accés al servei d'urgències: Decisió pròpia, consell 

amic/conegut/familiar o derivació per part d'altres professionals 

sanitaris/centres sanitaris; variable qualitativa ordinal.  

 Utilització prèvia d'atenció urgent  a primària (CAP): Sí o no; variable 

qualitativa nominal.  

 Coneixes la possibilitat de rebre atenció d'urgències al CAP: Sí o 

no; variable qualitativa nominal 

 Creus que al CAP et podrien resoldre el problema de salut que 

presentes: Sí o no; variable qualitativa nominal 
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5.6 Instruments i recollida de dades 

Per a la recollida de les dades qualitatives i quantitatives del projecte, 

s'utilitzarà un qüestionari de recollida de dades ad hoc constituït per dades 

sociodemogràfiques, socioeconòmiques i hàbits de salut dels participants i el 

qüestionari HLS-EU-Q16 (Annex 1).  

Qüestionari HLS-EU-Q  

El qüestionari HLS-EU-Q, sorgit del projecte HLS-EU, va ser finançat per la 

Comissió Europea en el que hi varen participar vuit països europeus: Àustria, 

Bulgària, Alemanya, Grècia, Irlanda, Països Baixos, Polònia i Espanya. La seva 

implementació pretenia afavorir la investigació en el camp de la health literacy 

amb l’objectiu de documentar, registrar i comparar els nivells d’alfabetització 

per a la salut a nivell nacional i europeu i crear una Xarxa Europea 

d’Alfabetització per a la Salut(15).  

El qüestionari HLS–EU–Q, mesura l’alfabetització a través de les dimensions 

essencials de l’alfabetització per a la salut definides en el model conceptual de 

Sørensen et al. de l’any 2012 basades en el processament de la informació 

sobre la salut (accedir, entendre, avaluar i aplicar) amb tres nivells de domini 

(atenció i cura del malalt, prevenció i promoció de la salut), obtenint 

una matriu de 12 subdimensions (Taula 2)(15). 

El qüestionari HLS-EU-Q està constituït per preguntes estructurades en: la 

comprensió del que el metge/metgessa explica, avaluar la informació sobre la 

malaltia en els mitjans de comunicació, la cerca d’informació sobre la gestió 

dels problemes de salut mental, la comprensió de la informació sobre 

alimentació o la participació en activitats que millorin la salut i benestar de la 

comunitat. 

Les respostes es classifiquen segons el grau de dificultat percebuda per la 

persona enquestada, valorant cada ítem amb una escala de Likert amb 4 

categories: molt fàcil, fàcil, difícil o molt difícil i no ho se (que serà marcada 

només per l'investigador)(48). 

El qüestionari té diferents versions, l'original consta de 47 preguntes i es 

conegut com HLS-EU-Q47 i la versió extensa consta de 86 preguntes i és 

coneguda com HLS-EU-Q86. En aquest projecte, s'utilitzarà la versió reduïda, 
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abreujada d'aquest qüestionari, coneguda com HLS-EU-Q16 i que consta de 16 

preguntes(48).  

Més concretament, el HLS-EU-Q16, consisteix en un qüestionari de 16 

preguntes  autoadministrades, prèvia explicació de l'investigador. La seva 

realització és de curta durada. Aquesta versió reduïda valora 11 de les 12 

subdimensions de la Sørensen et al. 2012 en les que es fonamenta i basa el 

qüestionari HLS-EU-Q47 i el projecte europeu HLS-EU. A partir dels resultats 

obtinguts d'aquest es pot diferenciar entre 4 nivells d'alfabetització per la salut: 

 Nivell Inadequat: El 50% de les respostes han fàcil o molt fàcil  

 Nivell problemàtic: El 66% de les respostes han estat fàcil o molt 

fàcil 

 Nivell suficient: El 80% de les respostes han estat fàcil o molt fàcil 

 Nivell excel·lent: Més del 80 de les respostes han estat fàcil o 

molt fàcil 

 

Qüestionari dades sociodemogràfiques, socioeconòmiques, via d'accés a 

urgències i hàbits de salut 

Consisteix en un breu qüestionari ad hoc que recull informació a partir de 

preguntes extretes de les enquestes de l'ESCA, respecte l'edat, el sexe, 

situació laboral, nivell d'estudis, via d'accés al SUH, i hàbits saludables entre 

d'altres ítems (Annex 2). Intentant a partir d'aquest qüestionari determinar 

l'existència o no, de característiques comunes i un perfil similar en les persones 

incloses en aquest projecte.  

 

5.7 Descripció del procediment 

1. Presentació de la sol·licitud d'avaluació del projecte al Comitè d'Ètica 

d'Investigació Clínica (CEIC) per rebre la seva aprovació (Annex 3).  

2. Un cop aconseguida l'aprovació del CEIC, es portarà a terme la 

realització d'una petició formal a la Direcció de Gerència de l'Hospital 

Universitari Dr. Josep Trueta per poder dur a terme el projecte en el 

centre(Annex 4).  

3. Rebuda l'acceptació de l'Hospital, es convocarà una reunió informativa 

amb el cap de servei del servei d'urgències i el/la supervisor/a 

d'infermeria d'aquest servei.  
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4. Realització de reunió informativa envers l'objectiu del projecte i la seva 

execució a la sala d'espera del servei d'urgències al personal 

d'infermeria, mostrant disponibilitat total per l'equip d'investigació i 

demanant la seva col·laboració. Dit això, centrarem la col·laboració en el 

projecte per la infermera de triatge, a qui demanarem que faci una breu 

introducció informativa del projecte als pacients amb criteris d'inclusió. 

5.  Un cop els pacients amb criteris d'inclusió amb la breu introducció 

prèvia rebuda per part de la infermera de triatge, a la sala d'espera es 

demanarà la seva participació voluntària al projecte per part de 

l'investigador i se'ls entregarà la següent documentació:  

a) Full informatiu del projecte (Annex 5) 

b) Consentiment informat (Annex 6) 

c) Qüestionari característiques personals i qüestionari alfabetització 

per la salut HLS-EU-Q16.  

I. L'investigador respondrà qualsevol dubte que sorgeixi 

envers les preguntes dels qüestionaris.  

6. Recollida de dades, informatització de les dades recollides en els 

qüestionaris i anàlisis de les dades qualitatives i quantitatives 

obtingudes.  

7.  Un cop analitzades les dades, es valoraran i redactaran els resultats 

obtinguts del projecte. Tanmateix es realitzarà una discussió i una 

conclusió del projecte amb unes línies possibles de futur a posteriori per 

poder revertir la situació mostrada pels resultats obtinguts.  

5.8 Anàlisis de dades  

El conjunt de dades de l'estudi es recolliran a través d'una base de dades única 

(Microsoft Office Acces 2003). Les variables de l’estudi analitzades mitjançant 

el programa SPSS 23.0 (IBM), el qual permet realitzar un anàlisis estadístic 

descriptiu, bivariant i inferencial. Dit això, estudiarem la mitjana i desviació 

estàndard de les variables quantitatives. Mentre que en quan a les variables 

qualitatives estudiarem la freqüència absoluta i percentatges, representant la 

relació d'independència d'aquestes variables mitjançant taules de contingència i 

l'estadístic chi-quadrat. Tanmateix, considerarem significatiu un p-valor < 0'05.  
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5.9 Aspectes ètics i legals  

Aquest projecte d'estudi, es presentarà al Comitè Ètic d’Investigació Clínica 

(CEIC) de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona per tal d’obtenir la 

seva aprovació per a poder-lo tirar endavant. A més, es demanarà permís a la 

Direcció de Gerència de l’hospital per tal de poder dur a terme l’estudi al centre, 

garantint la confidencialitat de les dades i secret professional, tot respectant la 

Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 del 13 de desembre. 

 

Una vegada aprovat el projecte per part del CEIC i de la Direcció de Gerència 

de l’Hospital, es presentarà al cap de servei d'urgències del centre i a tots els 

professionals que hi desenvolupen la seva activitat laboral. Així mateix, totes 

les persones que acudeixin al servei d'urgències per un problema de salut no 

urgent i vulguin participar en el projecte, seran informats dels objectius de 

l’estudi i signaran un document de consentiment informat, on es garantirà 

l’obtenció de dades de manera anònima. Es garantirà la confidencialitat dels 

resultats obtinguts, recalcant la finalitat investigadora i l’aplicabilitat dels 

resultats a posteriori per a la millora de l’atenció sanitària i l’apoderament de les 

persones per una millor gestió individual de la pròpia  la salut i una millor presa 

de decisions envers l'accés al sistema sanitari per rebre l'atenció urgent. 
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6. Cronograma  

Taula 3: Cronograma del projecte: Setembre 2017- Gener 2019 

 

Fases Tasques 

Primera fase  

(setembre 2017- gener 2018) 

 Revisió bibliogràfica 

 Elaboració del marc teòric 

 

Segona fase 

(febrer- març 2018) 

 Plantejament d'hipòtesis i 

objectius 

 Elecció del tipus d'estudi, 

població i mostra 

 Selecció de les variables 

d'estudi 

 Redacció de material i mètodes 

 Elaboració de qüestionari ad 

hoc 

Tercera fase 

(març- abril 2018) 

 Presentació del projecte al 

CEIC 

 Demanar permís a la Direcció 

de Gerencia de l'Hospital 

Universitari Dr. Josep Trueta 

 Reunir als professionals 

d'infermeria del SUH per 

explicar-los el projecte  

Quarta fase 

(abril- setembre 2018) 

 Treball de camp  

Cinquena fase 

(setembre- desembre 2018) 

 Redacció de discussió i 

conclusions 

 Revisió i redacció final 

Sisena fase 

(gener 2019) 

 Transcripció 

 Presentació de resultats a 

congressos i revistes 

científiques 
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7. Pressupost Econòmic 

A continuació, es detallarà de manera aproximada el pressupost per portar a 

terme el projecte d'investigació, mitjançat les següents taules.  

Taula 4: Despeses recursos materials 

Material Presentació Quantitat Preu/unitat Total 

Fulls de paper Paquet 500 fulls 

de paper 

2 3'6€/unitat 7'2€ 

Bolígrafs Caixa de 50 

bolígrafs 

1 12€/unitat 12€ 

Fotocòpies 

documents 

Fulls 700 0`08€/unitat 56€ 

Grapes Caixa de 1000 

grapes 

1 0'54€/unitat 0'54€ 

Tinta Impressora Caixa de tinta 2 11'90€/unitat 23'80€ 

Memòria USB 

 

USB 32GB 1 11'99€/unitat 11'99€ 

Programa 

estadístic SPSS 

23 

 

..... 1 .... 0€ (present als 

ordinadors de la 

facultat 

d'infermeria 

UDG) 

Programa 

informàtic 

Microsoft Excel 

 

 

.... 1 .... 0€ (present als 

ordinadors de la 

facultat 

d'infermeria 

UDG) 

Ordinador 

 

 2  0€ (pròpi + 

UDG) 

Total:111'53€ 
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Despeses recursos humans 

Taula 5: Despeses relacionades amb recursos humans 

Persona Durada Núm 

hores/dia 

Núm 

dies/setmana 

€/h €/m Total 

Investigador  16 mesos 4h dia 5d/set 10€/h 480€ 7.680€ 

Investigador 

treball de 

camp 

6 mesos 4h dia 5d/set 10€/h 480€ 2.880€ 

      Total: 

10.560€ 

 

Taula 6: Despeses relacionades amb la difusió de resultats en congressos, revistes científiques 

Recurs Descripció Preu Total 

Congrés de 
difusió científica a 

nivell nacional 
 
  

Inscripció 500€ 1.350€ 

Dietes 350€ 

Desplaçament 500€ 

Publicació article Revista científica 500€/revista 500€ 

Traducció article Anglès 500€/article 500€ 

Total: 2.350€ 

 

 

Taula 7: Resum total despeses del projecte 

Despeses Preu Total 

Despeses per recursos materials 

 

111'53€ 

Despeses per recursos humans 

 

10.560€ 

Despeses per difusió de resultats a 

congressos i revistes científiques 

 

 

2.350€ 

Despesa final: 13.021,53€ 
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8.Annexos  
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Annex 1: Qüestionari d'alfabetització per a la salut HLS-EU-Q16 

HLS-EU-Q16  (versió en català validada, 21/05/2014) 

 

En una escala de molt fàcil a molt difícil, com de fàcil li resultaria:  

 

  Molt fàcil  
 

Fàcil 
 

Difícil Molt 
difícil 

(No ho sap 
- l’ha d’usar 
només 
l’entrevistad
or) 

1 Trobar informació sobre els tractaments de les malalties 
que l’afecten? 

     

2 Saber on pot trobar ajuda d’un professional de la salut 
quan està malalt? 

     

3 Entendre el que li diu el metge?      

4 Entendre les instruccions del metge o farmacèutic sobre 
com cal prendre un medicament que li han receptat? 

     

5 Valorar quan necessita demanar una segona opinió a un 
altre metge? 

     

6 Fer servir la informació del metge per prendre decisions 
sobre la seva malaltia?  

     

7 Seguir les instruccions del metge o farmacèutic?      

8 Trobar informació sobre la manera d’abordar problemes 
de salut mental com ara l’estrès o la depressió? 

     

9 Entendre els advertiments sanitaris sobre conductes com 
ara fumar, fer poc exercici físic i beure alcohol en excés? 

     

10 Entendre la necessitat de fer-se controls de salut o 
revisions mèdiques? 

     

11 Valorar si és fiable la informació dels mitjans de 
comunicació sobre riscos per a la salut? 

     

12 Valorar com el pot ajudar a evitar malalties la informació 
dels mitjans de comunicació? 

     

13 Trobar activitats beneficioses per al seu benestar 
mental? 

     

14 Entendre els consells sobre salut de familiars i amics?      

15 Entendre la informació dels mitjans de comunicació 
sobre com estar més sa? 

     

16 Valorar quines conductes quotidianes estan relacionades 
amb la seva salut? 
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Annex 2: Qüestionari ad hoc a partir de preguntes extretes de l'ESCA  

 

1. Sexe:                    

( ) Home      

( ) Dona 

Seleccioni amb una creu (x) 

2. Edat:                          

3. Nivell d'estudis:          

( ) Cap o primaris 

( ) Secundaris (ESO) 

( ) Batxillerat/ grau mitjà 

( ) Universitaris/ grau superior 

Seleccioni amb una creu (x) 

4. Nº de fills:  

5. Estat civil: 

( ) Casat/da 

( ) Solter/a 

( ) Divorciat/da 

( ) Vidu/da 

Seleccioni amb una creu (x) 

6. Migració dels pares:     

( ) Sí      

( ) No 

Seleccioni amb una creu (x) 

7.  Situació laboral: 

( ) Ocupat (amb feina) 

( ) Desocupat (sense feina) 

( ) Estudiant 

( ) Feines de la llar 

Seleccioni amb una creu (x) 

8. Lloc de treball: 

9. Estatus social percebut:  

( ) Baix  

( ) Mig 
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( ) Alt 

Seleccioni amb una creu (x) 

10. Privació material: 

( ) Greu  

( ) No greu  

( ) Sense privació 

Seleccioni amb una creu (x) 

11. Fumador/ra  

( ) Sí  

( ) No 

Seleccioni amb una creu (x) 

12. Consum de tabac (Nº cigarrets dia):  

13. Consum d'alcohol  

( ) Sí 

( ) No  

Seleccioni amb una creu (x) 

14. Grau consum alcohol  

( ) Diari  

( ) Esporàdic 

Seleccioni amb una creu (x) 

15. Realització activitat física  

( ) Sí  

( ) No 

Seleccioni amb una creu (x) 

16. Nivell activitat física  

( ) Baixa 

( ) Moderada 

( ) Alta  

Seleccioni amb una creu (x) 

17. Estat de salut percebut 

( ) Excel·lent 

( ) Molt bo 

( ) Bo  

( ) Regular 

( ) Dolent 
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Seleccioni amb una creu (x) 

18. Via d'accés al servei d'urgències 

( ) Decisió pròpia 

( ) Consell amic/conegut/familiar 

( ) Derivació professionals sanitaris/centres sanitaris  

Seleccioni amb una creu (x) 

19. Utilització prèvia d'atenció urgent a primària (CAP) 

( ) Sí  

( ) No 

Seleccioni amb una creu (x) 

20. Coneixes la possibilitat de rebre atenció urgent al CAP  

( ) Sí  

( ) No 

Seleccioni amb una creu (x) 

 

21. Creus que al CAP et podrien resoldre el problema de salut que 

presentes  

( ) Sí  

( ) No  

Seleccioni amb una creu (x) 
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Annex 3: Sol·licitud d’avaluació al Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica 

 

Comitè Ètic d’Investigació Clínica 

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

Avinguda de França s/n 

17007 Girona 

Jo, Eloi Mauri Oliveras, estudiant de la Universitat de Girona, facultat 

d'infermeria, 

Té intenció de dur a terme l'estudi: " Alfabetització en salut de les persones que 

freqüenten els serveis d'urgències hospitalaris per problemes de salut no 

urgents". L'àmbit d'estudi serà la sala d'espera del servei d'urgències de 

l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, on s'avaluarà el perfil i característiques 

(nivell dalfabetització, determinants sociodemogràfics i socioeconòmics, opinió 

envers atenció primària urgent, hàbits de salut presentats) presentades pels 

pacients que acudeixen a aquest per rebre atenció sanitària per un problema 

de salut no urgent. 

Exposa: Que l’estudi serà realitzat respectant la normativa legal aplicable. 

Per l'exposa't, 

Sol·licita:   

Que sigui avaluat pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l'Hospital Universitari 

Dr. Josep Trueta 

Signatura  

 

Girona,........................de..........................201 

Cordialment,  

Moltes gràcies per la seva atenció. 
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Annex 4: Carta per la Direcció de Gerència de l’Hospital Dr. Josep Trueta 

Benvolgut/da,  

M'adreço a vostè per presentar aquest projecte que té com a objectiu 

determinar el perfil i característiques presentades per les persones que 

acudeixen al servei d'urgències hospitalàries per un problema de salut no 

urgent.  

Dit això, com bé sap, la prevalença de persones que freqüenten diàriament el 

servei d'urgències hospitalàries és molt elevada, generant així una important 

carrega assistencial envers el personal que hi desenvolupa la seva activitat 

laboral i induït a llargues hores d'espera i una despesa en quan a recursos 

humans, tecnològics i econòmics molt important per al sistema de salut públic.  

A més a més, una gran part d'aquesta població que acudeix al servei 

d'urgències hospitalari presenta problemes de salut no urgents i que podrien 

ser tractats per els equips d'atenció primària, generant així un benefici envers el 

temps d'espera per ser atès als SUH i una disminució dels costos soferts a 

nivell tecnològic i econòmic.  

Tanmateix, l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, és un l'hospital amb alta 

especialització diagnòstica i elevada capacitat terapèutica de referència per a 

les urgències mèdiques de la població de la comarca del gironès, població en la 

que es centra el projecte exposat.  

Pels motius exposats anteriorment, demano s'autoritzi la realització del 

projecte/ treball de camp al seu centre, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.  

Resto a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació 

complementària que necessiti. 

 

Una cordial salutació, 

Eloi Mauri Oliveras 

Infermer graduat a la Universitat de Girona 
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Annex 5: Full informatiu projecte  

Full informatiu 

Sóc estudiant de Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona, estic realitzant el Treball de 

Fi de Grau on estudio el perfil i característiques de la població que accedeix al servei 

d'urgències per un problema de salut no urgent.  

L'objectiu principal d'aquest estudi és determinar i conèixer quin és el perfil i 

característiques presentades pels pacients amb problemes de salut no urgents que 

acudeixen al servei d'urgències hospitalari de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta per a 

partir dels resultat obtinguts, a posteriori poder aplicar mesures correctores.  

Demano la seva col·laboració que consistirà en respondre un qüestionari envers les 

seves característiques i situació personal, hàbits de salut, coneixement/opinió de 

l'atenció primària urgent i valoració del nivell d'alfabetització, que se li entregarà un cop 

acceptada la participació a l'estudi i signat el consentiment informat.  

La participació es totalment voluntària i confidencial, les seves dades no seran 

utilitzades per cap altra finalitat i sempre es respectarà el seu anonimat. 

S’ajunta un full complementari que haurà de signar afirmant que entén l’ús de 

les dades i la confidencialitat d’aquestes. 

La seva participació ens ajudarà a aconseguir resultats significatius i útils per 

en un futur aplicar mesures correctores a partir de diferents estratègies de salut 

i millorar en definitiva, l'accés i utilització dels serveis d'urgències. 

Se li entregaran els resultats de l'estudi via mail quan aquests s'obtinguin si 

vostè ho desitja.   

Per qualsevol dubte pot contactar amb nosaltres per correu electrònic: 

ProjecteSUHEMO@gmail.com 
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Annex 6: Document consentiment informat per a participants de l'estudi 

Consentiment Informat 

Jo Sr/a.______________________________________________ major d’edat i amb NIE 

núm. ________________, accepto la participació en l’estudi “Alfabetització en salut de 

les persones que freqüenten els serveis d'urgències hospitalaris per problemes 

de salut no urgents” per la Universitat de Girona. Així mateix, manifesto que he estat 

informada sobre els motius i la finalitat de l’estudi i entenc que les dades no seran 

utilitzades en cap altre finalitat. M’han informat envers la protecció de dades segons la llei 

15/1999 de 13 de desembre i l’anul·lació voluntària de la participació de l’estudi en 

qualsevol moment, sense requeriment d’explicacions. Per tant, ofereixo lliurement la 

meva conformitat per participar a l’estudi entenent que se’m lliurarà una còpia del 

consentiment i que podré demanar la informació envers els resultats de l’estudi una 

vegada finalitzat. 

 

Firma Participant                                                     Firma Investigador 

 

Girona...............................de......................201 

Moltes gràcies per l'atenció i participació,  

Atentament, 

Equip d'investigació  

 

 


