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Experiència percebuda dels pacients amb ferides cròniques que van 
utilitzar el servei de teleconsulta amb les infermeres de pràctica avançada 
en ferides cròniques i complexes d’atenció primària Metropolitana Sud 
durant la pandèmia del virus SARS-CoV- 
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Introducció i objectius A la primera etapa de la pandèmia del COVID19 durant l’any 2020 els 
centres d’atenció primària (CAP) van presentar una disminució dràstica de les visites dels 
pacients mentre que les consultes virtuals per correu electrònic, telèfon i videoconsulta van 
augmentar fent que un 68,3% de les consultes fossin online en el territori de Barcelona. Tot i 
així no hi ha estudis previs en el nostre medi que estudiïn específicament quina ha sigut 
l’experiència dels pacients amb ferides cròniques que han sigut atesos telemàticament per les 
infermeres de pràctica avançada en ferides cròniques (IPAFC) 
  
Objectiu general: 

 Avaluar la experiència percebuda dels pacients amb ferides cròniques que van utilitzar 
el servei de teleconsulta (TC) per les IPAFC durant la pandèmia a partir de l'adaptació 
de l'escala “Patient satisfaction with large-scale out-of-ours primary health care in The 
Netherlands". 

Objectius específics: 

 Descriure del perfil de pacients que van utilitzar assistència telefònica per les IPAFC 
durant la pandèmia. 

 Comparar si va van existir diferències en l’associació de satisfacció dels pacients i dels 
cuidadors respecte al servei de teleconsultes 

  
Material i mètode: 
Disseny de l’estudi: Estudi observacional descriptiu transversal. 
Àmbit i període de l’estudi: Pacients assignats a CAPs de direcció d’Atenció Primària 
Metropolitana Sud des de Novembre de l’any 2020 fins al Maig del 2021. 
Població de referència i selecció mostra: Selecció aleatòria de pacients amb 3 o més TC. 
Persones amb lesió crònica activa atesos per les IPAFC mitjançant la TC. 
Instruments de mesura: Formulari adaptat de l’estudi “Patient satisfaction with large scale out-
of-ours primary health care in The Netherlands: development of a postal questionnaire”, escala 
de 1-10. 
Anàlisis de les dades: Els resultats es presenten amb intervals de confiança del 95%. 
  
Resultats: Es van reclutar 49 persones, 23 (46,9%) dones, amb 71 (66.51-75.69) anys. Les 
lesions més prevalents van ser el peu diabètic 19 (38,8%) i les úlceres venoses 16 (32,7%). 
L’antiguitat de les ferides va ser de 16,6 (13.07-20.13). 
En referència a l’experiència dels pacients, en tots els ítems del formulari es van obtenir un grau 
de satisfacció elevada 9,29 (8.99-9.59), la valoració més baixa va ser si creien que la infermera 
podia avaluar bé la ferida mitjançant una fotografia 8,9 (8,42-9,38). Les preguntes d’estructura 
del CAP van obtenir un 7,78 (7,32-8,24). No es van trobar diferències significatives entre el 
sexe, ser cuidador o pacient o si es realitzaven ja autocures abans de la pandèmia. 
  
Conclusions: La telemedicina (TM) va estar molt ben valorada per part dels participants i això 
es podria traduir en un canvi en el sistema de visites que afavorís l’eficiència de les consultes, 
estalvi a nivell econòmic disminuint els trasllats tant de professionals com de pacients millorant 
la qualitat de vida dels pacients. La TM podria donar suport a l'accés a l'experiència en àrees 
remotes per millorar la gestió de les ferides cròniques en entorns geogràficament difícils i es 
podria introduir com a solució alternativa a la manca d’especialistes en atenció de ferides. 

 


