3

Completament
d’acord

2

D’acord

Ni s’acord ni
en desacord

1

En desacrod

Completament
en desacord

Qüestionari de Pressentiments
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1. Indiqueu quin tipus de presentiment heu tingut en acabar aquesta consulta. Si no podeu
respondre-hi en aquest moment, contesteu les 9 preguntes següents. Al final del qüestionari
es repeteix aquesta pregunta.
Ο Alguna cosa no va bé en aquest pacient.
Ο Tot encaixa.
Ο No hi puc contestar, o no escau.
2. Tot quadra. Em semto segur amb el meu pla
d’actuació i/o el possible resultat..

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

3. Alguna cosa no quadra. Em preocupa l’estat de
salut d’aquest pacient.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

4. En aquest cas sospesaré algunes hipòtesis
provisionals amb resultats potencialment greus.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

5. Tinc una certa inquietud perquè em preocupa la
possibilitat d’un resultat desfavorable.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

6. Aquest cas requereix una actuació especifica per
evitar subsegüents problemes greus de salut.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

7. La situació d’aquest pacient em dona motius per
concertar una visita de seguiment o una derivació
a l’atenció especiatlizada abans de l’habitual.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

8. En quins diagnostics esteu pensant? (màxim 3)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
9. Quin pla d’actuació heu triat? (marqueu una sola resposta).
Ο No prendre mesuras encara, mantenir una actitud expectant.
Ο No prendre mesures encara, però aconsellar al pacient que torni si el problema
persisteix.
Ο No prendre mesures encara, però concertar amb el pacient una visita de control
presencial o telefònica.
Ο Demanar proves complementàries (analítiques, radiografies, etc).
Ο Demanar proves i menstrentant iniciar tractament (medic o d’una altra mena).
Ο Iniciar tractament sense concertar seguiment.
Ο Iniciar tractament i recomanar al pacient que torni si el problema persisteix.
Ο Iniciar tractament i concertar amb el pacient una visita de control presencial o
telefònica.
Ο Derivar el pacient.
10. Quin diagnòstic ha motivat el pla d’actuació que heu pres?
……………………………………………………………….
11. Aquesta pregunta és la mateixa que la primera.Si ja l’heu contestat no heu de tornar a fer-ho.
Indiqueu quin tipus de pressentiments heu tingut en acabar aquesta consulta:
Ο Alguna cosa no va bé en aquest pacient.
Ο Tot encaixa.
Ο No hi puc contestar, o no escau.

