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REZUMAT
Introducere. Ineficienţa sistemului de sănătate actual – organizat în mare măsură în jurul unui model biomedical – de a răspunde cu succes nevoilor specifice ale pacienţilor cu boli cronice reprezintă o problemă
general întâlnită în practica medicală curentă.
Obiective. Acest studiu este o analiză sistematică a literaturii de specialitate cu scopul de a identifica factorii
care influenţează satisfacţia pacienţilor cu boli cronice privind îngrijirea medicală acordată în ambulator.
Metode. S-a realizat o căutare sistematică în bazele de date electronice Medline, ISI Web of Knowledge,
Proquest, Oxford Journals, Emerald şi Psycharticles, precum şi o căutare manuală în sursele bibliografice
ale articolelor identificate, publicate în perioada 2000-2011.
Rezultate. 17 studii au întrunit criteriile de includere. Au fost identificate două categorii de factori relevanţi: 1)
caracteristicile pacienţilor (socio-demografici, clinici şi psihosociali) şi 2) relaţia medic-pacient (implicarea
pacientului în îngrijire, abilităţile de comunicare ale medicului, frecvenţa vizitelor medicale şi durata consultaţiei).
Concluzii. Majoritatea studiilor asupra predictorilor satisfacţiei pacienţilor au la bază un design transversal,
corelaţional, indicând faptul că cercetările au vizat îndeosebi descrierea fenomenului de satisfacţie şi mai
puţin explicarea acestuia.
Cuvinte cheie: satisfacţia pacienţilor, calitatea îngrijirii, diabet de Tip 2, boală cronică,
analiză sistematică

ABSTRACT
Introduction. The inability of the current health system - largely organized according to an acute disease modelto meet the needs of chronically ill patients is a common problem in every day practice.
Objectives. This study is a systematic review of literature aiming to identify predictors of chronically ill patients´
satisfaction with care in ambulatory settings.
Methods. A search of online databases (Medline, ISI Web of Knowledge, Proquest, Oxford Journals, Emerald,
and Psycharticles) and relevant citations for research published from 2000 to 2011 was conducted.
Results. 17 studies met the inclusion criteria. Two categories of relevant factors were identified: 1) patient
characteristics (socio-demographic, clinical, and psychosocial factors) and 2) physician-patient relationship
(involvement in care, doctor´s communication skills, frequency of visits, and duration of consultation).
Conclusion. Most of the currently available studies on determinants of patient satisfaction are correlational
revealing that research has been directed particularly to describe the phenomenon of satisfaction rather than to
explain it.
Key words: patient satisfaction, quality of care, Type 2 diabetes mellitus, chronic illness,
systematic review
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INTRODUCERE
Raportul European privind îngrijirea medicală
acordată pacienţilor cu boli cronice, publicat în
2010, aduce în prim-plan ineficienţa sistemului de
sănătate actual, organizat în mare măsură în jurul
unui model biomedical, de a răspunde cu succes
nevoilor specifice ale pacienţilor cu boli cronice
(1). Deşi eficienţa îngrijirii medicale a crescut, din
cauza progreselor la nivelul intervenţiilor clinice şi
comportamentale, mulţi pacienţi cu boli cronice nu
beneficiază de aceste progrese (2). Una dintre posibilele cauze este discrepanţa dintre ghidurile de îngrijire şi practica medicală curentă (1). Spre exemplu, studii realizate în Statele Unite, Australia sau
Noua Zeelandă au indicat faptul că mai mult de
jumătate dintre pacienţii cu hipertensiune, depresie,
diabet sau astm nu au primit tratament corespunzător
(3). De asemenea, se estimează că pacienţii cu boli
cronice au o rată scăzută de aderenţă la tratamentul
medicamentos, acesta fiind de aproximativ 50%
(4). În acelaşi timp, aderenţa la celelalte recomandări
medicale precum scăderea în greutate, respectarea
dietei, practicarea exerciţiului fizic sau renunţarea
la fumat este chiar mai scăzută (4).
Unul dintre cei mai relevanţi factori relaţionaţi
cu comportamentul de aderenţă în boala cronică
este relaţia medic-pacient (5). Pacientul cu boală
cronică trebuie să facă eforturi să obţină şi să integreze informaţii primite de la cadre medicale cu diferite specializări, să adere la tratament, să îşi monitorizeze starea de sănătate şi să ia decizii potrivite
de îngrijire (6). Condiţia medicală cronică necesită,
aşadar, un răspuns complex din partea pacientului,
pe o perioadă lungă de timp. Acest răspuns poate fi
obţinut cu ajutorul unui sistem medical orientat
spre pacient (7), care promovează implicarea activă
în îngrijire şi dezvoltă abilităţi de auto-gestionare a
bolii (2). În acestă direcţie, medicul se asigură că:
1) pacientul are încredere în propriile lui capacităţi
şi deţine informaţiile necesare pentru a gestiona
boala, 2) oferă tratamentul potrivit care să asigure
un control optim al bolii; 3) planul de tratament este
stabilit de comun acord cu pacientul; 4) rezultate-le
tratamentului sunt atent monitorizate (2).
Satisfacţia pacienţilor este considerată un rezultat al calităţii îngrijirii, alături de indicatori de natură clinică (8-10). Modul în care pacientul evaluează îngrijirea medicală influenţiază comportamente
cu reale beneficii asupra calităţii vieţii, precum:
aderenţa la tratament sau accesarea serviciilor de
sănătate (11,12).
În literatura de specialitate pot fi identificate
câteva caracteristici ale satisfacţiei pacienţilor. În

primul rând, satisfacţia este un răspuns atitudinal
(13): pacienţii îşi formează, în baza unui proces
cognitiv şi emoţional, raţionamente pozitive sau
negative în raport cu serviciile medicale primite
(14). În al doilea rând, satisfacţia este un construct
multidimensional (10): pacienţii pot să identifice şi
să evalueze componente distincte ale îngrijirii
atunci când îşi formează o opinie cu privire la calitatea acesteia (15). În al treilea rând, satisfacţia implică un proces individual (16), fiind o evaluare mai
degrabă subiectivă decât obiectivă (9). Standardele
la care pacienţii raportează experienţa de îngrijire
pot varia în funcţie de valorile, de expectanţele sau
de nevoile acestora (13), cât şi în funcţie de experienţele medicale anterioare sau de starea de sănătate
(16). În al patrulea rând, satisfacţia este un proces
dinamic: pacienţii pot să îşi modifice în timp percepţia asupra îngrijirii (8). În final, satisfacţia presupune un proces iterativ. Formarea atitudinii cu privire la serviciile medicale este urmată de reacţia
comportamentală ulterioară, spre exemplu recomandarea medicului către alte persoane sau aderenţa
la tratament (16).
Consecinţele unei satisfacţii scăzute a pacientului
faţă de îngijirea medicală se reflectă nu doar asupra
comportamentelor sale de sănătate, ci şi asupra costurilor crescute, pe termen lung, din sistemul medical (1). În acest context, înţelegerea factorilor
care au o contribuţie majoră asupra modului în care
pacienţii cu boli cronice evaluează calitatea îngrijirii este importantă pentru sistemul medical.
Studiul de faţă şi-a propus o analiză sistematică
a literaturii de specialitate cu scopul de a identifica
predictorii satisfacţiei cu îngrijirea medicală acordată în ambulator la pacienţii cu boli cronice.

METODOLOGIE
Studiile de specialitate utilizează o varietate de
metode prin care investighează satisfacţia pacienţilor, calitatea acestor studii variază, iar rezultatele
obţinute sunt uneori contradictorii (17). În aceste
condiţii devine dificil pentru un cercetăror sau practician deopotrivă să îşi creeze o imagine coerentă
asupra acestui concept şi să decidă care este direcţia
spre care se îndreaptă rezultatele din literatură (18).
Analiza sistematică a literaturii este un demers de
cercetare care aduce importante contribuţii cu privire la „the state of the art“ a unui domeniu specific
(19). Pe de o parte, meta-analiza este un demers care
sintetizează rezultatele mai multor studii dintr-un
anumit domeniu cu ajutorul unor tehnici statistice
specifice (ex. mărimea efectului). Pe de altă parte,
analiza sistematică a literaturii („systematic review“)
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îşi propune să identifice, să evalueze şi să sintetizeze
într-o manieră comprehensivă studiile dintr-un domeniu specific, oferind direcţii pentru cercetări viitoare (20).
Pentru identificarea studiilor care oferă date
despre predictorii satisfacţiei cu îngrijirea medicală
oferită în ambulator, raportată de pacienţii cu boli
cronice, s-a realizat o căutare sistematică în ianuarie
2012 în următoarele baze de date: Medline, ISI
Web of Knowledge, Proquest (Academic Research
Library), Oxford Journals, Emerald şi Psycharticles.
Au fost ţintite studiile publicate în perioada 1
ianuarie 2000 – 30 decembrie 2011. Căutarea electronică a fost urmată de căutarea manuală în sursele
bibliografice ale articolelor selectate, pentru identificarea altor cercetări relevante. Cuvântul cheie de
căutare a fost: „patient satisfaction“ (satisfacţia
pacienţilor) asociat cu fiecare dintre cuvintele:
„predictors“ (predictori), „antecedents“ (antecedente), „determinants“ (determinanţi), „outpatient“
(pacienţi neinternaţi) şi „chronic illness“ (boală
cronică). În situaţia în care nu s-a putut lua o decizie
în urma analizei abstractului s-a analizat integral
articolul. Au fost incluse doar studiile care au întrunit următoarele criterii: 1) au fost publicate în
jurnale „peer reviewed“; 2) au fost redactate în
limba engleză; 3) au oferit date empirice; 4) au avut
ca obiectiv principal sau secundar satisfacţia pacienţilor cu îngrijirea acordată de medic; 5) au măsurat satisfacţia pacienţilor cu serviciile medicale
oferite în ambulator; 6) participanţii au fost pacienţi
adulţi, cu boli cronice şi 7) au investigat satisfacţia
ca rezultat al îngrijirii. În plus, au fost excluse articolele care: 1) au evaluat satisfacţia pacienţilor cu
un tratament, intervenţie sau program de îngrijire
specific; 2) au investigat satisfacţia pacientilor cu
serviciile de psihoterapie, psihiatrie, stomatologie
sau farmacie; 3) au investigat satisfacţia altor categorii decât pacienţi (ex.: aparţinători) şi 4) au vizat
un context special de îngrijire (ex.: mediul militar,
penitenciar).
În prima etapă au fost identificate şi analizate un
număr de 4.769 de abstracte. Dintre acestea au fost
selectate, conform criteriilor stabilite, 37 de studii.
În urma analizei integrale a acestora, 17 articole au
fost incluse în analiză.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Majoritatea studiilor incluse în analiză au avut
la bază un design transversal, corelaţional, prin care
s-a investigat relaţia dintre posibili predictori şi satisfacţia pacienţilor. Acest lucru a indicat faptul că
cercetările au vizat îndeosebi descrierea feno-

menului de satisfacţie şi mai puţin explicarea acestuia. Doar două cercetări au urmărit longitudinal
asocierea dintre diverşi factori şi satisfacţie, la pacienţii cu cancer, imediat după consultaţie şi la 3
luni după acesta (21), respectiv la 6 luni după iniţierea îngrijirii medicale (22). Spre deosebire de
studiile transversale, acestea au surprins dinamica
fenomenului de satisfacţie, identificând predictori
care au intervenit pe parcurs şi au influenţat modul
în care pacienţii au evaluat îngrijirea post-consultaţie. Un singur studiu a avut un design de tip experimental. Acesta a investigat impactul pe care l-a
avut pregătirea pacienţilor pentru consultaţie asupra
satisfacţiei cu îngrijirea (23). Studiul a evidenţiat
faptul că pacienţii au internalizat anumite strategii
în vederea înlăturării barierelor în comunicarea cu
medicul, însă a eşuat în stabilirea unei relaţii de tip
cauză-efect între pregătirea pacienţilor pentru consultaţie şi satisfacţie.
Din punctul de vedere al metodei de culegere a
datelor, în cadrul a 16 dintre cele 17 studii s-a utilizat chestionarul. În 7 dintre acestea s-a preluat un
instrument existent şi validat, în 2 studii s-a construit
şi validat un instrument, iar în cadrul a 7 studii nu
s-au raportat date psihometrice cu privire la instrumentul utilizat. Într-un singur studiu datele au fost
obţinute prin interviu (24).
Satisfacţia a fost măsurată în cadrul a 7 studii
prin măsurători globale (prin intermediul unui item
sau a doi itemi generali) cu toate că majoritatea autorilor au considerat conceptul ca fiind multidimensional. În cadrul a 5 studii s-au utilizat măsurători
multidimensiuni, iar în 4 studii, satisfacţia a fost
măsurată atât multidimensional, cât şi global. Soluţia optimă de măsurare a satisfacţiei este, conform datelor existente până în prezent, utilizarea
unor instrumente valide care evaluează constructul
multidimensional în conjuncţie cu itemi de evaluare globală a satisfacţiei (ex. „Serviciile medicale
pe care le primesc pot fi îmbunătăţite“) (25, 26).
Operaţionalizarea conceptului de satisfacţie a
fost diferită în cadrul studiilor incluse. Dimensiunile
conform cărora pacienţii au evaluat serviciile medicale au variat numeric, de la 7 dimensiuni (27) la
o dimensiune (22,23). Cu toate acestea, cele mai
frecvent măsurate dimensiuni au fost: 1) relaţia medic-pacient; 2) expertiza profesională şi abilităţile
de comunicare ale medicului; 3) accesul la serviciile
de îngrijire medicală; 4) timpul de aşteptare.
Lista studiilor, designul utilizat, participanţii la
studiu şi tipul de boală, factorii studiaţi, dimensiunile
măsurate şi rezultatele obţinute sunt prezentate în
Tabelul 1.
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TABELUL 1. Lista studiilor, designul utilizat, participanţii la studiu şi tipul de boală, factorii studiaţi, dimensiunile
măsurate şi rezultatele obţinute.
Autor, an de
Design
publicare, ţară
1. Bautista
Transversal
et al., 2007;
Corelaţional
S.U.A.

Participanţi, tip de
boală
N = 193
Epilepsie

2. Becker &
Newsom,
2003; S.U.A.

Calitativ

N = 60
Diabet, astm, boli
cardiovasculare și
hipertensiune

Sociodemografici

Starea de sănătate,
experienţa cu boala,
accesul la îngrijire

Pacienţii cu venit scăzut au fost
mai insatisfăcuţi cu îngrijirea decât
pacienţii cu un venit mediu.

3. BidautRussell et al.,
2002; S.U.A.

Transversal
Corelaţional

N = 294
Artrită reumatoidă
și diabet

Sociodemografici
Clinici

Starea de sănătate, variabilele
socio-demografice și specializarea
medicului au explicat 7% din
varianţa datelor.

4. Brekke et al., Transversal
2001; Norvegia Corelaţional

N = 2.533
Artrită reumatoidă
și durere cronică
musculoscheletică
neinflamatorie

Sociodemografici
Clinici
Psihosociali
Relaţia medicpacient

Satisfacţia
generală, accesul la
îngrijire, abilităţiile
interpersonale ale
medicului, calitatea
tehnică
Satisfacţia generală

5. Fan et al.,
2005; S.U.A.

Transversal
Corelaţional

N = 21.689
Cardiopatie
ischemică, boală
pulmonară
obstructivă cronică
și diabet

Sociodemografici
Clinici
Psihosociali
Relaţia medicpacient

Abilităţiile de
comunicare și calităţile
umane ale medicului,
accesul la îngrijire,
timpul de așteptare

Educaţia cu privire la boală,
abilităţiile de coping și percepţia
asupra bolii s-au asociat cu
satisfacţia. Severitatea bolii s-a
asociat slab cu satisfacţia.

6. Gross et al.,
2003; Israel

Transversal
Corelaţional

N = 135
Diabet

Sociodemografici
Clinici

Nivelul profesional și
atitudinea medicului

7. Hack et al.,
2009; Canada

Longitudinal

N = 172
Cancer de sân

Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Satisfacţia generală,
comunicarea centrată
pe pacient

Asociere pozitivă semnificativă între
satisfacţie și măsura în care medicul
implementează ghidul medical în
îngrijire.
Vârsta, mărimea tumorii și durata
consultaţiei au fost predictori
pentru satisfacţia cu comunicarea
imediat după consultaţie. După 3
luni, satisfacţia a fost influenţată
semnificativ de mărimea tumorii și
specializarea medicului.

8. Joseph &
Nichols, 2007;
India

Transversal
Corelaţional

N = 200
Diabet,
hipertensiune,
artrită, durere de
spate cronică și boli
cardiovasculare

Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Calitatea serviciilor
medicale, facilităţile
oferite, performanţa
cadrelor medicale

Calitatea vieţii s-a asociat
semnificativ cu satisfacţia.

9. Kjeken et al., Transversal
2006; Norway Corelaţional

N = 1.193
Artrită reumatoidă
și spondiloză

Sociodemografici
Clinici
Psihosociali
Relaţia medicpacient

Satisfacţia generală

Implicarea ridicată în îngrijire s-a
asociat semnificativ cu niveluri
ridicate de satisfacţie. Pacienţii care
au raportat nevoi neîndeplinite au
fost semnificativ mai insatisfăcuţi.

10. Mariolis
et al., 2008;
Grecia

N = 375
SocioBoli cardiovasculare demografici
Clinici

Satisfacţia generală

Niveluri scăzute de educaţie s-au
asociat semnificativ cu niveluri
ridicate de satisfacţie. Satisfacţia
s-a asociat negativ cu distanţa
faţă de unitatea medicală. Sexul și
statutul marital nu s-au relaţionat
cu satisfacţia.

Transversal
Corelaţional

Factori studiaţi
Sociodemografici
Clinici

Dimensiuni ale
satisfacţiei
Satisfacţia generală,
calitatea tehnică,
relaţia interpersonală,
comunicarea, aspectul
financiar, timpul
petrecut cu medicul,
accesul la îngrijire

Rezultate
Percepţia stării de sănătate
mentală și educaţia scăzută au
fost predictori independenţi
ai satisfacţiei. Lipsa asigurării
medicale și venitul nu s-au asociat
semnificativ cu satisfacţia.

Implicarea în îngrijire a fost
semnificativ asociată cu satisfacţia.
Nivelul ridicat de educaţie, o
bună sănătate mentală, un nivel
scăzut al durerii percepute și un
sentiment de autoeficacitate ridicat
au fost predictori independenţi ai
satisfacţiei.
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Autor, an de
Design
publicare, ţară
11. Leung
Transversal
et al., 2009;
Corelaţional
China

Participanţi, tip de
boală
N = 104
Artrită psoriazică

12. Sepucha
et al., 2002;
S.U.A.

Experimental

N = 94
Cancer de sân

Sociodemografici

Interacţiunea medicpacient

13. Serber
et al., 2003;
S.U.A.

Transversal
Corelaţional

N = 434
Fibromialgie

Sociodemografici
Clinici
Psihosociali

Satisfacţia generală,
relaţia cu medicul,
percepţia calităţii
îngrijirii

14. Sullivan
et al., 2000;
S.U.A.

Longitudinal

N = 146
HIV

Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Satisfacţia generală

15. Zachariae
et al., 2003;
Danemarca

Transversal
Corelaţional

N = 500
Cancer

Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Relaţia medic-pacient

16. Wallace et
al., 2009; SUA

Transversal
Corelaţional

N = 624
Durere cronică de
spate

Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Satisfacţia generală

17. Westaway
et al., 2003;
Africa de Sud

Transversal
Corelaţional

N = 263
Diabet

Sociodemografici
Clinici

Satisfacţia generală,
caracteristicile
furnizorului,
caracteristicile
serviciilor medicale

Factori studiaţi
Sociodemografici
Clinici
Relaţia medicpacient

Predictorii satisfacţiei pe categorii de boli
S-a constatat un impact diferit al anumitor factori
asupra satisfacţiei, în funcţie de tipul de boală cronică. De pildă, studiul întreprins de Fan, Reiber,
Diehr, Burman, McDonell & Fihn (2005) a surprins
faptul că satisfacţia s-a asociat semnificativ cu percepţia severităţii bolii în cazul pacienţilor cu cardiopatie ischemică, cu abilităţiile de ajustare la
boală la pacienţii cu boală pulmonară obstructivă şi
cu educaţia privind boala la pacienţii cu diabet.
Aceste date semnalează faptul că, deşi, în esenţă,
toate bolile cronice au un set comun de implicaţii,
boli diferite pot genera totodată nevoi specifice.
În ansamblu, aceste rezultate demonstrează că
atunci când se optează pentru includerea în studiu a

Dimensiuni ale
satisfacţiei
Satisfacţia generală

Rezultate
Implicarea în îngrijire și satisfacţia
au fost semnificativ relaţionate.
Pacienţii cu nivele ridicate de
satisfacţie au fost mai tineri, au
avut cunoștinţe mai bune despre
boală și o mai bună sănătate
mentală.
Pregătirea pacientului pentru
consultaţie a condus la diminuarea
barierelor în comunicarea cu
medicul. Nivelul de educaţie nu a
fost predictor pentru satisfacţie.
Satisfacţia cu suportul social a
fost predictor independent al
satisfacţiei. Personalitatea și
abilităţile de coping ale pacientului
nu au fost predictori pentru
satisfacţie.
Empatia și nivelul de cunoștinţe
al medicului s-au relaţionat
semnificativ cu satisfacţia.
Variabilele socio-demografice și
percepţia starii de sănătate nu au
explicat semnificativ din varianţa
datelor.
Empatia și atenţia manifestată de
medic s-au asociat semnificativ cu
satisfacţia. Stilul de comunicare
al medicului (orientare spre
aspecte biomedicale, personale
sau emoţionale) nu s-a asociat
semnificativ cu satisfacţia.
Lipsa asigurării medicale s-a asociat
semnificativ cu nivele scăzute
de satisfacţie. Tipul de furnizor
(primar vs. specialist) și numărul
de vizite medicale nu s-au asociat
semnificativ cu satisfacţia.
Percepţia stării generale de
sănătate s-a asociat semnificativ
cu satisfacţia privind aspectele
organizatorice ale îngrijirii pe
când percepţia stării de sănătate
mentală s-a asociat semnificativ
cu satisfacţia privind aspectele
interpersonale ale îngrijrii.

pacienţilor cu boli cronice diferite, prelucrările statistice comparative aduc un plus de cunoaştere a fenomenului de satisfacţie. Totodată, utilizarea măsurătorilor globale, în lipsa celor multidimensionale,
generează niveluri ridicate de satisfacţie şi eşuează
în identificarea posibilelor surse de insatisfacţie.

CARACTERISTICILE PACIENŢILOR
Factori socio-demografici
Toate studiile incluse în analiză au investigat
relaţia dintre caracteristicile socio-demografice ale
pacienţilor şi satisfacţia cu îngrijirea medicală.
Aceşti factori au fost studiaţi fie ca predictori, fie ca
variabile controlate. Vârsta pacienţilor este unul
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dintre factorii socio-demografici care influenţează
satisfacţia cu îngrijirea medicală. Hack, Pickles,
Ruether, Weir, Bultz & Degner (2009) au identificat
faptul că pacientele cu cancer de sân care au avut o
vârstă mai înaintată au fost semnificativ mai satisfăcute de comunicarea cu medicul, imediat după
consultaţie. Acestă relaţie nu s-a mai păstrat însă
după trei luni de la consultul medical. Au fost emise
cel puţin două ipoteze cu privire la relaţia dintre
satisfacţie şi vârsta înaintată. Prima ipoteză este
aceea că persoanele mai în vârstă şi-au format expectanţe realiste asupra îngrijirii medicale în urma
experienţelor anterioare. Acestea sunt, aşadar, mai
puţin critice în evaluarea serviciilor medicale. A
doua ipoteză sugerează că aceşti pacienţi generează
un alt tip de comportament din partea personalului
medical, din cauza vârstei. În schimb, atunci când
implicarea pacientului în tratament a fost inclusă ca
variabilă în modelul predictiv, pacienţii mai tineri
au fost semnificativ mai satisfăcuţi cu îngrijirea
medicală comparativ cu pacienţii mai în vârstă (28,
29).
Nivelul de educaţie este un alt factor care s-a
asociat cu satisfacţia. Datele au arătat că pacienţii
cu un nivel de educaţie mai scăzut au fost semnificativ mai satisfăcuţi comparativ cu pacienţii cu un
nivel de educaţie mai ridicat (27,30,31). Aceste
cercetări susţin faptul că pacienţii cu un nivel de
educaţie mai scăzut au expectanţe mai scăzute cu
privire la îngrijirea medicală acordată. Venitul s-a
asociat cu nivelul de satisfacţie raportat. Respondenţii cu un venit mediu au fost mai satisfăcuţi cu
îngrijirea medicală comparativ cu cei cu un venit
scăzut (24). Pacienţii cu un venit mediu au reuşit să
stabilescă o relatie durabilă cu medicul, pe când cei
cu un venit scăzut au întâmpinat dificultăţi în accesarea serviciilor de sănătate.
Factori clinici
În cadrul a 15 dintre cele 17 studii au fost incluşi
în modelul predictiv factori de natură clinică. Aceste
studii au investigat în ce măsură starea de sănătate
a influenţat modul în care pacienţii au evaluat serviciile medicale. Calitatea vieţii a fost unul dintre
factorii clinici care s-a relaţionat cu satisfacţia.
Astfel, cu cât pacienţii au raportat o stare de sănătate
fizică şi mentală mai bună, cu atât nivelul de satisfacţie cu îngrijirea medicală a fost mai ridicat (27,
28, 32-34). Bautista, Glen & Shetty (2007) au semnalat o influenţă mai mare a componentei de sănătate mentală asupra nivelului de satisfacţie comparativ cu influenţa pe care a exercitat-o percepţia
asupra stării de sănătate fizică. Prezenţa simptomelor

depresive s-a relaţionat cu o satisfacţie mai scăzută
la pacienţii cu fibromialgie (34).
Severitatea bolii este un alt factor care influenţează satisfacţia cu îngrijirea medicală. Această
relaţie s-a remarcat în special în studiile în care participanţii au avut boli cronice asociate cu durerea
fizică. Brekke, Hjortdahl & Kvien (2001) au evidenţiat faptul că pacienţii cu artrită reumatoidă şi
durere cronică musculoscheletică neinflamatorie,
cu un nivel scăzut al durerii, au fost mai satisfăcuţi
cu îngrijirea medicală. Hack, Pickles, Ruether,
Weir, Bultz & Degner (2009) au demonstrat faptul
că pacientele cu cancer de sân, cu o mărime mai
mică a tumorii, au fost semnificativ mai satisfăcute
de comunicarea cu medicul imediat după consultaţie, cât şi după 3 luni de la aceasta. Rezultatul poate
fi explicat prin faptul că anxietatea provocată de
discuţii referitoare la chimioterapie, în cazul pacientelor cu tumori mai mari, a condus la o satisfacţie
mai scăzută.
Factori psihosociali
Dintre cele 17 studii incluse, doar 4 au investigat
valoarea predictivă pe care o au factorii psihosociali
în satisfacţia pacienţilor cu boli cronice. Autoeficacitatea relaţionată cu boala a fost identificată ca
predictor al satisfacţiei. Pacienţii cu artrită reumatoidă, durere cronică musculoscheletică neinflamatorie, respectiv fibromialgie, care au perceput că
au abilităţi de a face faţă consecinţelor pe care le
are boala (controlul asupra durerii, funcţionarea fizică sau depăşirea altor simptome asociate) au raportat niveluri ridicate de satisfacţie (34,35). Suportul social a fost predictor independent pentru
nivele ridicate de satisfacţie. Pacienţii cu fibromialgie care au fost satisfăcuţi cu suportul social
acordat de persoane apropiate au raportat niveluri
ridicate de satisfacţie în studiul realizat de Serber,
Cronan & Walen (2003). Abilităţile de ajustare la
boală s-au relaţionat, de asemenea, cu satisfacţia.
Pacienţii cu boală pulmonară obstructivă care au
raportat că pot face faţă bine bolii au avut niveluri
ridicate de satisfacţie (30).
Relaţia medic-pacient
Autorii a 8 studii au analizat relaţia dintre una
sau mai multe caracteristici ale relaţiei medicpacient şi satisfacţia faţă de îngrijirea medicală. Implicarea în îngrijire s-a dovedit un predictor consistent pentru satisfacţie. Datele au evidenţiat faptul
că pacienţii care au primit informaţii adecvate
despre boală şi tratament, suport psihologic în managementul bolii şi au avut posibilitatea să participe
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activ în luarea deciziilor de îngrijire au fost semnificativ mai satisfăcuţi (28,35,36).
Asocierea dintre implicarea în îngrijire şi satisfacţie a fost mediată de educaţia privind boala.
Includerea pacienţilor în diverse programe de educaţie privind boala a crescut gradul de implicare a
acestora în îngrijire şi nivelul de satisfacţie, la pacienţi cu artrită psoriazică, cardiopatie ischemică şi
boală pulmonară obstructivă (28,30).
Abilităţile de comunicare ale medicului s-au relaţionat cu satisfacţia pacienţilor. Studiile au confirmat faptul că o frecvenţă mare a comportamentelor orientate spre pacient s-au asociat cu niveluri
ridicate de satisfacţie. Pacienţii cu HIV, care s-au
simţit confortabil să discute aspecte personale cu
medicul lor, care au perceptut medicul ca fiind empatic şi având un nivel ridicat de cunoştinţe, au fost
semnificativ mai satisfăcuţi cu îngrijirea acordată,
după 6 luni de la consultul medical (37). Atunci
când li s-a cerut să evalueze comparativ importanţa
empatiei, respectiv a atenţiei acordate de către medic, pacienţii au apreciat atenţia acordată în timpul
consultaţiei ca fiind mai relevantă decât empatia
(22). În cadrul acestui studiu, ascultarea activă, oferirea de informaţii, oferirea posibilităţii pacienţilor
de a adresa întrebări şi explicarea aspectelor biomedicale s-au asociat semnificativ cu satisfacţia, la pacienţii cu cancer.
Faptul că medicul a urmat recomandările specificate în ghidul de îngrijire, oferind explicaţii şi
informaţii necesare despre boală şi stilul de viaţă
care trebuie adaptat, s-a asociat cu niveluri ridicate
de satisfacţie la pacienţi cu diabet (29).
Frecvenţa vizitelor şi durata consultaţiei sunt
factori care s-au relaţionat cu satisfacţia pacienţilor.
Cu toate că autorii studiilor nu au controlat în ce
măsură un număr ridicat de întâlniri a rezultat ca
urmare a iniţiativei medicului sau a pacientului,
acest factor a fost identificat ca indicator al intensităţii relaţiei medic-pacient. Pacientele cu cancer
de sân care au beneficiat de o durată mai mare a
consultaţiei (măsurată în minute) au fost semnificativ mai satisfăcute de comunicarea cu medicul imediat după consultaţie (21).

CONCLUZII
În prezent, sistemele medicale din întreaga lume
se află sub presiunea nevoii de a creşte calitatea îngrijirii medicale, simultan cu orientarea dinspre un
model biomedical spre o îngrijire medicală centrată pe pacient (38). În contextul eterogenităţii
abordărilor asupra îngrijirii medicale, satisfacţia
pacienţilor reprezintă un indicator important al

calităţii serviciilor oferite (9). Investigarea satisfacţiei pacienţilor cu boli cronice este cu atât mai
relevantă cu cât sunt date empirice care atestă influenţa acesteia asupra comportamentelor pentru
sănătate ale pacienţilor precum aderenţa la tratament, participarea activă a pacientului la programe
de tratament specifice sau schimbarea medicului de
către pacient (12,39).
Acestă analiză sistematică a literaturii a identificat două categorii de predictori ai satisfacţiei cu
îngrijirea la pacienţi cu boli cronice, în ambulator:
caracteristicile pacienţilor (factori socio-demografici, clinici şi psihosociali) şi relaţia medic-pacient
(implicarea în îngrijire, abilităţile de comunicare
ale medicului, frecvenţa vizitelor medicale şi durata consultaţiei).
În urma realizării analizei de faţă, câteva implicaţii pot fi evidenţiate. În primul rând, cu toate că
în cadrul literaturii de specialitate este general
agreată evaluarea multidimensională a calităţii îngrijirii medicale, există o inconsistenţă în măsurarea conceptului de satisfacţie în mediul ambulator
ca urmare a diverselor operaţionalizări şi clasificări
utilizate. Astfel, sunt necesare studii care să evalueze sistematic aceste operaţionalizări în vederea
generării unei taxonomii unitare şi valide a constructului de satisfacţie. În al doilea rând, dat fiind
faptul că majoritatea cercetărilor au la bază un
design transversal („cross-sectional“), surprinderea
relaţiilor de tip cauză-efect este dificil de realizat.
De aceea, sunt necesare studii longitudinale care să
surprindă dinamica satisfacţei pacienţilor cu îngrijirea medicală (ex. modificări în timp ale dimensiunilor satisfacţiei pacienţilor), precum şi efectele
pe care le generează schimbările din sistemul medical în ceea ce priveşte acordarea îngrijirii pacienţilor
cu boli cronice asupra satisfacţiei (ex. introducerea
legii privind coplata). În al treilea rând, modelele
predictive testate în cadrul studiilor au explicat, în
general, sub 10% din varianţa satisfacţei pacienţilor,
fapt ce evidenţiază lacune în înţelegerea factorilor
care influenţiază modul în care pacienţii evaluează
îngrijirea medicală (40,41). Cercetările calitative
pot avea o contribuţie importantă în identificarea
determinanţilor satisfacţiei, din perspectiva pacienţilor. Totodată, includerea în modelul predictiv a
variabilelor socio-demografice a dovedit o mai
bună explicare a conceptului de satisfacţie cu îngrijirea medicală. În al patrulea rând, influenţa pe care
o au anumiţi factori asupra satisfacţiei pacienţilor
diferă în funcţie de tipul de boala cronică. Din acest
motiv, atunci când eşantionul cuprinde participanţi
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cu boli cronice diferite, prelucrările statistice comparative sunt cele mai potrivite.
Studiul de faţă prezintă anumite limite. În primul
rând, exisă posibilitatea ca anumite cercetări empirice, care se regăsesc în alte baze de date decât
cele utilizate, să nu fie analizate, cu toate că au întrunit criteriile de includere. În al doilea rând, eterogenitatea studiilor incluse în analiză a fost mare,
atât din punctul de vedere al definirii şi operaţionalizării conceptului de satisfacţie, cât şi al varietăţii
instrumentelor utilizate în colectarea datelor.
Cercetările viitoare pot avea în vedere o analiză
sistematică a efectelor pe care le are satisfacţia

pacienţilor asupra comportamentelor pentru sănătate
(ex. aderenţa la tratament, participarea la programe
de educaţie pentru sănătate, intenţia de a schimba
medicul) în cazul pacienţilor cu boli cronice.
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