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QÜESTIONARI SOBRE TRANSPORT NO URGENT 

 
P 1.Quantes vegades ha utilitzat el transport sanitari ? 
P 2. Per quin motiu?  
P 3. El transport que ha utilitzat va ser o és, individual o col·lectiu? 
P 4. Com valora els tràmits que va fer per disposar del servei de transport sanitari? 
P 5  S’entenien les explicacions que li van donar sobre el funcionament del servei? 
P 6. Creu que hi ha coordinació entre el centre on va fer el tractament/assistència i 
l’empresa de  transport sanitari? 
P 7. Com valora el fet que una ambulància el reculli i el porti del seu domicili al lloc 
d’assistència i després del lloc d’assistència al seu domicili? 
P 8 a. Com valora la puntualitat en el trajecte d’anada? 
P 8 b. Com valora la puntualitat en el trajecte de tornada? 
P 9. Considera que el vehicle o vehicles que va utilitzar era confortable? 
P 10. Com valora la netedat del vehicle? 
P 11.  Què li va semblar la professionalitat del conductor? 
P 12.  Si el servei disposava de més d’una persona de l’empresa de transport a més a 
més del conductor. Com valora l’amabilitat d’aquesta altra persona? 
P 13.  Ha tingut algun tipus d’incident amb relació a les persones que realitzaven el 
transport, és a dir conductor o acompanyants? 
P 15.  Ha tingut algun tipus d’incident durant els desplaçaments, com ara aturades 
imprevistes, accidents, canvis de ruta o altres? 
P 17 a. Com valora el temps que durava el desplaçament a l’anada 
P 17 b. Com valora el temps que durava el desplaçament a la tornada? 
P 101. Valori de 0 a 10 el seu grau de satisfacció global amb el servei rebut. (0 vol dir 
gens satisfet i 10 molt satisfet ) 
P 102 Si pogués triar, tornaria a utilitzar aquesta empresa de transport? 
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