ANNEX. QüESTIONARIS________________________________________________________________

LÍNIA D’ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL AMB INTERNAMENT DE
MITJANA I LLARTA ESTADA (MiLLE)
P 1.- Què li sembla l’estat de les instal·lacions de l’hospital? (Com funcionen les dutxes,
lavabos, mobiliari, etc...)
P 2.- Quina impressió té de la neteja de l’hospital?
P 3.- De vegades els problemes de salut fan que no es pugui menjar de tot i cal fer alguna
mena de dieta; tenint en compte això, què li sembla el menjar de l’hospital?
P 4.- Les assemblees de pacients, serveixen per a alguna cosa?
P 5.- Té relació amb la resta de companys?
P 6.- S’hi torba bé que ha d’estar amb altres companys que tenen malalties diferents de
la seva?
P 7.- Té problemes o inconvenients pel fet de compartir habitació?
P 8.- El psiquiatre li dedica el temps que vostè li fa falta durant les visites o sessions?
P 9.- Com valora les explicacions que rep del psiquiatre sobre la seva malaltia?
P10.- I com s’entenen les explicacions que li dóna? (el psiquiatra)
P11.- Quina disposició té el psiquiatre per escoltar-lo i fer-se càrrec del que a vostè li
preocupa de la seva salut?
P12.- Què li sembla la predisposició del psiquiatre perquè vostè pugui donar la seva
opinió?Per exemple, sobre el tractament, el fet d’anar o no al psicòleg, etc.
P13.- Com valora el tracte personal que té amb vostè el psiquiatre? (amabilitat)
P14.- El psiquiatre li explica per a què serveix la medicació que li dóna?
P15.- El psiquiatre li explica els possibles efectes secundaris de la medicació que li
dóna?
P16.- Creu que la medicació que li dóna és la que a vostè li va bé?
P17.- Els auxiliars, tenen un tracte personal amable amb vostè?
P18.- Les infermeres, tenen un tracte personal amable amb vostè?
P19.- Els monitors / educadors socials, tenen un tracte personal amable amb vostè?
P20.- Els metges o els altres professionals parlen de vostè davant seu com si vostè no
hi fos?
P21.- Els diferents professionals li donen informació contradictòria ? (un li diu una cosa
i un altre una cosa diferent)
P22.- Com valora el respecte al secret professional que tenen el psiquiatre i els altres
professionals del que vostè explica a les visites?
P23.- Té la sensació d’estar en bones mans?
P24.- Tenint en compte les circumstàncies que suposa estar ingressat en un hospital, com
valora el respecte a la seva intimitat per part dels professionals? Per exemple, quan es
dutxa o es vesteix.
P25.- S’avorreix a l’hospital?
P26.- Què li sembla com organitza l’hospital la distribució de diners i tabac als malalts?
P27.- Té por que li prenguin les coses?
P28.- Què opina del temps que li dedica el psicòleg durant les visites o sessions?
P29.- Quina disposició té el psicòleg per escoltar-lo i fer-se càrrec del que a vostè li
preocupa de la seva salut?
P30.- Com valora el tracte personal que té amb vostè el psicòleg? (amabilitat)
P 101.- Valori la seva satisfacció global amb l’hospital. Si hagués de posar una nota de 0
a10, quina nota li posaria? (Tenint en compte que 0 vol dir gens satisfet i 10 molt satisfet)
P 102.- Si pogués triar, continuaria en aquest hospital?
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