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RESUM 

Introducció 

El manteniment tècnic en el tractament a llarg termini del síndrome d'apnea-hipopnea de la 
son (SAHS) basat en la revisió domiciliària és un problema, tant pel volum de pacients 
afectats com per les dificultats de seguiment de pacients actius. 
 
Objectius 

• Analitzar l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció prestada als centres d’atenció 
ambulatòria de Catalunya 

• Descriure els patrons de seguiment dels pacients de cada empresa subministradora. 

• Valorar el grau de satisfacció dels pacients. 

• Avaluar l’acceptació de les noves tecnologies de la comunicació. 
 
Metodologia 

La metodologia s’ha basat, d’una banda, amb una anàlisi descriptiva general dels centres 
d’atenció ambulatòria (CAA) de Catalunya a partir d’una fitxa d’identificació de cada centre. 
D’altra banda, s’ha dut a terme un qüestionari als usuaris dels centres per tal de valorar el 
seu grau de satisfacció. L’anàlisi estadística es va fer a través d’una anàlisi univariant 
(mitjanes (DE) o medianes (rang interquartílic) en el cas de les variables numèriques i 
percentatges en el cas de la qualitatives; en segon lloc es va realitzar una anàlisi bivariant 
per determinar les variables relacionades amb el grau de satisfacció (Chi quadrat o T 
Student). Nivell de significació 5%. Es va fer un model multivariant de regressió logística per 
determinar la relació entre el grau de satisfacció i el lloc de vivenda. Prèviament es va fer un 
estudi dels possibles factors d’interacció i confusió (Edat, gènere...etc). 
 
Resultats 

Els principals resultats són: 1.165 enquestes. 79,1% homes, 63,7% tenen més de 55 anys, 
49% són pensionistes i el 64% porten més d’un any amb el tractament. 40% dels usuaris 
viuen a una població diferent al centre (71,3% a menys de 30’). Las causes més freqüents 
de visita són el manteniment preventiu de l’aparell (39.9%), la cita prèvia per a revisió 
periòdica (32.85%) i el canvi d’aparell (20.95%). 
Les valoracions sobre l’accessibilitat dels centres són molt positives (la mediana en atenció 
telefònica, ubicació i horaris és de 9 i en temps d’espera és de 10). La mitjana de satisfacció 
del model actual respecte de l’anterior és de 7.51 (amb una mediana de 8). Viure a una 
població diferent influeix negativament en el grau de satisfacció (p=0,024). 
 
Conclusions 

La principal conclusió que s’extreu d’aquest informe és que el grau de satisfacció respecte 
dels centres d’atenció ambulatòria és molt elevat. Caldria apropar els centres el màxim 
possible a les poblacions disperses (una possibilitat seria mitjançant els punts d’assistència 
mòbils).  
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JUSTIFICACIÓ 

El CatSalut ha fet aquest encàrrec al Pla director de les 
malalties de l’aparell respiratori (PDMAR), a través de 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), 
amb la col·laboració de l’Hospital Arnau de Vilanova (Lleida). 
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INTRODUCCIÓ 

La síndrome d'apnea-hipopnea de la son (SAHS) és un procés que es relaciona per la 
cessació total o parcial del flux aeri (apnea / hipopnea)1. Al principi aquest procés es va 
associar a l'obstrucció de la via aèria superior2, però actualment s'ha vist que l'obstrucció no 
es dóna en tots els casos. Encara que en la literatura mèdica es coneixien descripcions 
clàssiques (algunes associades a protagonistes dickensinians), l'observació de Sullivan, el 
19813, respecte als beneficis de l'aplicació de pressió positiva contínua en la via aèria 
(CPAP), van despertar un gran interès pel SAHS. 
 
Encara que durant la dècada dels 80 es discutien els criteris d'indicació (especialment 
referent al nivell d'apnees/hipopneas hores a partir dels quals es considera patològic)4 o de 
les hores que s'havien de realitzar el tractament cada nit per obtenir benefici clínic5, en 
aquests moments hi ha criteris consensuats sobre l'abordatge de la patologia de la son678 i, 
especialment, de l'estandardització del maneig9. 
 
El subministrament del material per tractar el SAHS (aparell que genera la pressió positiva, 
tubuladura, mascareta, humidificador, etc...) i el seu manteniment el finança el Servei Català 
de la Salut a través d’un concurs públic amb empreses especialitzades. Encara que la 
fisiopatologia i el tipus de tractament de la SAHS és molt diferent a l’oxigenoteràpia 
domiciliària (OD), des d’un bon començament han estat les empreses d’OD les que es fan 
càrrec de l’atenció als pacients usuaris de CPAP. Aquest fet, segurament, ha estat el que ha 
determinat l’esquema de seguiment dels pacients: instal·lació del material, telèfon de 
contacte per un servei 24h/dia i revisions domiciliàries. 
 
El manteniment tècnic en el tractament a llarg termini del SAHS basat en la revisió 
domiciliària és un problema, tant pel volum de pacients afectats com per les dificultats de 
seguiment de pacients actius. 
 
Amb l’objectiu d’apropar l’atenció domiciliària als pacients, es creen els centres d’atenció 
ambulatòria (CAA) per tal de facilitar la relació dels usuaris de CPAP amb els 
subministradors. Es tracta de punts d’atenció fixes (o mòbils) on els pacients amb CPAP 
poden acudir per a realitzar les revisions periòdiques o resoldre problemes. Es fa necessària 
l’avaluació dels avantatges i inconvenients d'aquesta nova prestació. 
 
El CatSalut ha fet aquest encàrrec al Pla director de les malalties de l’aparell respiratori 
(PDMAR), a través de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), 
amb la col·laboració de l’Hospital Arnau de Vilanova (Lleida). 
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OBJECTIUS 

Els objectius del present informe són: 

• Analitzar l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció prestada als centres d’atenció 
ambulatòria de Catalunya. 

• Descriure els patrons de seguiment dels pacients de cada empresa subministradora. 

• Valorar el grau de satisfacció dels pacients. 

• Avaluar l’acceptació de les noves tecnologies de la comunicació. 
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METODOLOGIA 

L’anàlisi del grau d’accessibilitat i la qualitat de l’atenció prestada als CAA de Catalunya 
consta de dues parts. 
 
D’una banda, s’ha realitzat una anàlisi descriptiva general dels CAA de Catalunya a partir 
d’una fitxa d’identificació de cada centre. La fitxa conté aspectes generals sobre els horaris 
d’obertura del centre, la ubicació del centre i l’any de creació i dades d’activitat sobre volum 
de pacients que utilitzen el centre. 
 
La segona part de l’informe és l’anàlisi de la satisfacció dels pacients usuaris dels centres. 
Es tracta d’un estudi de tipus qualitatiu a partir d’un qüestionari distribuït als usuaris dels 
centres. El qüestionari conté preguntes relatives a les característiques sociodemogràfiques 
dels pacients i preguntes sobre la satisfacció en relació a diferents variables (accessibilitat, 
contacte telefònic, horaris, temps d’espera...). La satisfacció s’ha valorat amb una escala de 
0 a 10. A més, el qüestionari conté un apartat dedicat als usos d’Internet. 
 
L’anàlisi estadística es va fer a través d’una anàlisi univariant (mitjanes (DE) o medianes 
(rang interquartílic) en el cas de les variables numèriques i percentatges en el cas de la 
qualitatives; en segon lloc es va realitzar una anàlisi bivariant per determinar les variables 
relacionades amb el grau de satisfacció (Chi quadrat o T Student). Nivell de significació 5%. 
Es va fer un model multivariant de regressió logística per determinar la relació entre el grau 
de satisfacció i el lloc de vivenda. Prèviament es va fer un estudi dels possibles factors 
d’interacció i confusió (Edat, gènere...etc). 
 
La població objectiu són tots els usuaris dels CAA. La unitat mostral són les empreses 
proveïdores de serveis: Esteve, Oximesa, Carburos Médica, Vitalaire, Gasmedi i 
Oxigensalud. S’han realitzat al voltant de 50 enquestes per punt d’atenció recollides durant 
el període de juny a setembre 2011.   
 
Taula 1. Nombre de punts d’atenció i enquestes per empresa 

Empresa Punts d’atenció Enquestes 

A 6 304 

B 5 256 

C 3 152 

D 3 149 

E 2 86 

F 4 218 

Total 23 1.165 
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Centre 
urbà
57%

Espai fix a 
l'hospital

26%

Espai 
variable a 
l'hospital

4%

Unitat 
mòbil
4%

Altres
9%

RESULTATS 

Descripció general dels centres 

A Catalunya hi ha un total de 23 centres d’atenció ambulatòria (CAA) d’un total de 6 
empreses proveïdores: Esteve, Oximesa, Carburos médica, Vitalaire, Gasmedi i 
Oxigensalud. 
 
La majoria dels CAA van ser inaugurats entre els anys 2009 i 2010.  
 
Taula 2. Any d’inauguració dels CAA 

Any inauguració 2005 2009 2010 2011 

Nº de centres 1 4 17 1 

Gràfic 1. Ubicació dels centres 

 
La majoria dels punts d’atenció estan ubicats a 
centres urbans així com en espais fixes als 
hospitals. 
 
A continuació, es mostra la distribució de tipus de 
punts d’atenció per empreses: 
 
 

Taula 3. Distribució de tipus de punts d’atenció per empreses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Tipus       Nombre 

A 

Altres 1 

Centre urbà 3 

Espai fix a l'hospital 1 

Unitat mòbil 1 

Total 6 

   

B  

Centre urbà 1 

Espai fix a l'hospital 3 

Altres 1 

Total 5 

   

C 

Centre urbà 1 

Espai fix a l'hospital 2 

Total 3 

   

D 

Centre urbà 2 

Espai variable a l'hospital 1 

Total 3 

   
E 

Centre urbà 2 

Total 2 

   
F 

Centre urbà 4 

Total 4 

Total  23 
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Accessibilitat 

S’observa un gran variabilitat pel què fa als horaris d’activitat dels centres. Dels 23 centres 
analitzats, més de la meitat (16) obren tots els dies laborables i d’aquests, n’hi ha 6 que 
també ho fan els dissabtes.  

Gràfic 2. Dies d’obertura per setmana 

 
 
També s’observa una àmplia cobertura a nivell d’hores d’accés donat que un 48% dels 
centres obren més de 35 hores setmanals. Un terç dels centres obren menys de 10 hores 
setmanals. 

Gràfic 3. Hores d’obertura per setmana 

 
 
Si observem aquestes dades segons tipologia de centres, es pot notar que els espais amb 
major cobertura horària són els ubicats en centre urbà: 
 
Taula 4. Mitjana hores obertura/setmana per tipologia 

Centre urbà 37,04 

Espai fix a l'hospital 8,3 

Espai variable a l'hospital 6 

Unitat mòbil 20 

Altres (CAPs) 24 

 
Taula 5. Mitjana hores obertura/setmana per empresa 

A 28,3 

B 21,6 

C 21,1 

D 27 

E 20 

F 45 

4
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1 dia / setmana 2 dies / setmana Laborables Laborables  i 
dissabtes

28%
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48%

<10h 10<>35 >35



 

 

13 

Volum activitat 

El nombre de pacients que poden accedir als centres oscil·la entre 300 i 6.000. S’han 
agrupat els centres en tres grans blocs (<1000; entre 1.000 i 3.000; >3.000) i s’observa que 
la majoria cobreixen poblacions de més de 1.000 pacients amb CPAP. 
 

Gràfic 4. Volum de pacients potencials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ubicacions, s’observa que els punts que atenen major quantitat de persones són els 
centres urbans. 
 
Taula 6. Cobertura segons tipus (nombre potencial de pacients que hi poden accedir) 

  >3000 1000<>3000 <1000 Total 

Centre urbà 7 6   13 

Espai fix a l'hospital   1 5 6 

Espai variable a l'hospital     1 1 

Unitat mòbil 1     1 

Altres   2   2 

 Total 8 9 6 23 

 
 
Pel què fa a la mitjana de pacients potencials per tipologia de punts d’atenció, s’ha observat 
que els punts situats en unitats mòbils i centres urbans són els que poden atendre volums 
més elevats de pacients. A la pràctica, les dades d’activitat (del període Gener - Maig 2011) 
ens mostren que aquesta tendència es manté i que els centres urbans i les unitats mòbils 
(noti’s que només n’hi ha 1) atenen el major nombre de pacients. 
 
Taula 7. Dades d’activitat (Gener-Maig 2011) per tipus 

Tipologia Mitjana pacients potencials Mitjana pacients atesos %   

Centre urbà 3.279 1.266,77 39% 

Espai fix a l'hospital 684,8 453,17 66% 

Espai variable a l'hospital 900 304 34% 

Unitat mòbil 3.739 1.553 42% 

Altres (CAPs) 1.695,5 916,5 54% 

 
 
Per últim, s’ha mirat quina és la mitjana de pacients potencials front dels pacients visitats 
durant el primer semestre de l’any de cada empresa. 
 
 

35%

39%

26%

>3000 Entre 1000 i 3000 <1000
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Taula 8. Dades d’activitat (Gener-Maig 2011) per empresa 

Empresa Mitjana pacients potencials Mitjana pacients atesos % 

A 1914,2 1275,3 67% 

B 1405,6 815,6 58% 

C 1081,3 675 62% 

D 2300 838 36% 

E 3474 467 13% 

F 4.792 1418,5 30% 
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Satisfacció dels usuaris 

La satisfacció dels usuaris dels CAA s’ha valorat a través d’una enquesta de valoració als 
usuaris dels CAA. En total, s’han recollit un total de 1.165 enquestes distribuïdes entre els 
diferents punts d’atenció (vegeu Taula 1). 
 
A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi estadístic del global de les enquestes. 
L’anàlisi individualitzat per empresa s’adjunta en annex. 
 
Dades sociodemogràfiques 

El perfil majoritari d’usuari del CAA és un home, major de 55 anys, pensionista i que porta 
més d’un any amb el tractament. 

Gràfic 5. Distribució per edat 

En la distribució per edat, observem que 
el 63.7% dels usuaris tenen més de 55 
anys: 

 
Pel què fa al gènere, un 79% dels usuaris 
són homes davant un 20.9% de dones i 
la professió majoritària és pensionista 
(en un 48.8%).  
 
Gràfic 6. Temps de tractament 

 
En relació al temps de tractament, 
s’observa que la gran majoria d’usuaris 
(un 64,2%) fa més d’un any que porten 
la CPAP. Un 25,8% dels usuaris la 
porten fa menys d’un any i un 10% 
encara no ha començat. 
 

 
 
Un 40% dels usuaris viuen a una població diferent del centre. Un 92% dels usuaris triguen 
menys de 45 minuts per arribar al centre i la majoria (55.1%) acudeixen amb vehicle propi. 
 

Gràfic 7. Temps per arribar al centre 
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Causes de les visites 

Las causes més freqüents de visita són el manteniment preventiu de l’aparell (39.9%), la 
cita prèvia per a revisió periòdica (32.85%) i el canvi d’aparell (20.95%). 
 

Gràfic 8. Causes de la visita al centre 

 
 
La major part dels usuaris (86%) tenen un o dos motius per acudir a la consulta. 
 
Valoracions dels usuaris 

S’han valorat quatre ítems pel que fa a l’accessibilitat als centres: telèfon, ubicació, horaris 
i punt d’informació. La mitjana de les valoracions se situa per sobre del 8 en tots els casos. 
 

Gràfic 9. Mitjana de les valoracions d’accessibilitat 

 
 

 
De fet, els quatre ítems obtenen una puntuació molt alta (9 i 10) per part del 50% de la 
mostra.   
 

11,55%

20,95%

5,55%

32,85%

0,55%

2,40%

0,50%

39,90%

2,10%

5,70%

20,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Inici tractament-recollir aparell

Canvi aparell

Canvi tubuladura

Cita previa

Retorn aparell

Problemes de tolerància

Final tractament

Manteniment preventiu

Informació

Altres

Mascareta 

8,57 8,44 8,61
9,11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Telèfon Ubicació Horaris Punt informació



 

 

17 

Un altre ítem que obté una valoració molt alta per part dels usuaris és el temps d’espera. 
La valoració en aquest cas és excel·lent (8.76 de mitjana) i destaca una mediana de 10, és a 
dir, el 50% dels usuaris valoren el temps d’espera amb la puntuació més alta. 
Per últim, la satisfacció del model actual respecte l’anterior també és positiva. La 
mitjana de satisfacció del model actual respecte l’anterior per part dels usuaris és de 7.51 
(amb una mediana de 8).  
 
Taula 9. Valoracions del temps d’espera i satisfacció del model actual 

 Temps d´espera Comparació abans CAA 

Mitjana 8.76 7,51 

Mediana 10 8 

Valoració de 0 a 10 

 
 
La positiva valoració de l’accessibilitat al centre es corrobora pel fet que un 85,7% dels 
usuaris no identifiquen cap dificultat per contactar amb el centre. 
 

Gràfic 10. Dificultats per contactar amb el centre 

 
 
Les dades globals de satisfacció es resumeixen amb una mitjana global de satisfacció del 
8,7 (DE 1.25) i la mediana de 9. (RIQ 2). Per tant, es pot concloure que el grau de 
satisfacció en quant a l’accessibilitat als CAA és alt.  
 
No s’observa relació entre l’edat (p=0.992) o el gènere i el grau de satisfacció (homes: 8,6 
(1.4) ; dones: 8.7 (1.2), p=0,179). 
Tampoc s’evidencien diferències entre el grau de satisfacció i el temps amb tractament 
(p=0.228). 
S’observa una tendència lineal significativa en relació amb el temps per arribar al centre. Els 
usuaris que triguen menys en arribar al CAA tenen un major grau de satisfacció 
(p=0.001) 
 
Taula 10. Relació entre temps en arribar al centre i grau de satisfacció 

 N Media Desviació típica Interval de confiança per a la mitjana al 95% 

Límit inferior Límit superior 

<30 minuts 600 8,8087 1,17727 8,7143 8,9031 

30-45 minuts 166 8,4470 1,31433 8,2456 8,6484 

45-60 minuts 45 8,4178 1,34693 8,0131 8,8224 

>60 minuts 25 8,2720 1,71550 7,5639 8,9801 

Total 836 8,6998 1,24370 8,6153 8,7842 

6% 1%6%

87%

Massa Lluny

No resolen 
problemes

Horaris

Cap queixa
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Viure a una població diferent influeix negativament en el grau de satisfacció (p=0,028). 
Aquesta relació es manté després d’ajustar per l’edat (Beta= - 0.197, p=0.024). Comparat 
amb els usuaris que viuen a la mateixa població, els que viuen en una altra població 
disminueixen en 0,197 punts el grau de satisfacció. 
 
Taula 11. Relació entre lloc de residència i grau de satisfacció 

 Ubicació centre N Mitjana Desv. típ. Error típ. de 

la m itjana 

Mitjana satisfacció mateixa població on s’habita 502 8,7912 1,16588 ,05204 

una població diferent 329 8,5939 1,32507 ,07305 

 
Usos d’Internet 

L’ús d’Internet no es troba gaire generalitzat entre els usuaris dels CAA (10,6%) si bé la 
majoria compta amb Internet a casa (53,4%). L’ús del mòbil és majoritari (87,8%). 
 

Taula 12. Grau d’úsde les tecnologies d’informació i la comunicació 

Ús habitual de Mòbil 982 (87,8%) 

Ús habitual de sms 377 (37,1%) 

Ús habitual de correus electrònics 330 (33,5%) 

Ús habitual d’Internet 105 (10,6%) 

Ús habitual de Chats/ blogs 126 (12,8%) 

Internet a casa 604 (53,4%) 

Ordinador a casa 462 (60,5%) 

Portàtil a casa 304 (46,6%) 

Altres tipus d’ordinador a casa 70 (10,8%) 

Connexió Internet 97 (15%) 

Videoconsola 78 (11,9%) 

Mòbil amb Internet 189 (28,5%) 

Altres dispositius d’Internet 28 (7,8%) 

 
 
A la pregunta “Li semblaria bé que algunes accions del seguiment del tractament es fessin a 
través d’Internet?”, una majoria àmplia dels usuaris (65%) respon que no. Aquells que sí que 
se’n mostren partidaris (35%), especifiquen que seria útil per accions com demanar cita, o 
sol·licitar informació. 

 

Gràfic 11. Li semblaria bé que algunes accions del seguiment del tractament es fessin a través 
d’Internet? 

  

35%

65%
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CONCLUSIONS 

Els resultats de l’informe mostren que el grau de satisfacció dels usuaris atesos als 
centres d’atenció ambulatòria és molt elevat. 
 
De la descripció general dels centres se’n desprèn que hi ha una bona oferta de centres 
d’atenció ambulatòria, sobretot en centres urbans, que tenen una àmplia cobertura horària 
i cobreixen poblacions de més de 1.000 pacients amb CPAP. 
 
El model organitzatiu és molt variable entre les empreses. Només una empresa ha 
implementat un dispositiu mòbil per a la valoració dels pacients. 
 
D’altra banda, l’anàlisi de satisfacció dels usuaris mostra que els usos més freqüents 
d’aquests centres són el manteniment preventiu de l’aparell (39.9%), la cita prèvia per a 
revisió periòdica (32.85%) i el canvi d’aparell (20.95%). 
 
En tots els casos, la valoració de l’accessibilitat al centre és molt elevada, tant pel què fa 
a l’atenció telefònica com a la ubicació (92% dels usuaris triguen menys de 45 minuts per 
arribar al centre), horaris, temps d’espera i punt d’informació. La satisfacció amb aquest 
model d’atenció respecte del model anterior també és positiva. 
 
L’ús d’Internet per a la realització d’accions del seguiment del tractament no es veu prioritari 
tot i que alguns usuaris ho valorarien per accions com demanar cita, o sol·licitar informació.  
 
La proximitat dels centres esdevé un element determinant per la satisfacció dels usuaris 
(viure a una població diferent influeix negativament en el grau de satisfacció {p=0,028}). 
Caldria apropar els centres el màxim possible a les poblacions disperses (una possibilitat 
seria mitjançant els punts d’assistència mòbils). 
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